
Club Bàsquet Castellbisbal - NORMATIVA COVID 
TEMPORADA 21-22 

 

EQUIPS: 

Accés a la instal·lació:  

Neteja de mans als punts d’entrada i sortida.  

Cada equip tindrà un responsable que s’identificarà a l’inici del partit i serà l’interlocutor amb el 

Club.  

Per accedir a les instal·lacions s’ha de presentar l’annex 4 de la Federació Catalana de Bàsquet.   

Accés a pista: no és podrà accedir a pista fins que l’equip anterior no la deixi totalment lliure.  

Mascareta: obligatòria en tota la instal·lació, excepte durant l’escalfament i pel jugadors en pista 

al llarg del partit.  

Banqueta: És mantindrà la distància entre jugadors i és portarà mascareta sempre que sigui 

possible. Neteja de mans a la taula central abans de sortir a jugar i al tornar a la banqueta 

Es facilitarà esprai desinfectant i paper per netejar la banqueta a l’acabar el partit, per deixar-la 

neta pel següent equip.  

Es prega que un cop acabat el partit els jugadors recullin les aigües i altres residus i els llencin a 

les papereres assignades a cada banqueta.  

Gràcies per ajudar-nos a mantenir netes les instal·lacions.  

Vestidors: el Club posa un vestidor a disposició de cada equip. El Delegat de Camp facilitarà la 

clau que s’haurà de retornar al mateix abans de marxar. S’agrairà fer un bon us dels vestidors 

per facilitar la feina del personal de neteja entre partits.  

Acompanyants: cada equip pot portar fins a 25 acompanyants. El responsable de l’equip serà 

també el responsable dels acompanyants de l’equip. (veure full Normativa Acompanyants) 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.  

 

La Junta Directiva 
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Club Bàsquet Castellbisbal - NORMATIVA COVID 
TEMPORADA 21-22 

 

ACOMPANYANTS: 

Accés a la instal·lació:  

Neteja de mans als punts d’entrada i sortida.  

Cada equip tindrà un responsable que s’identificarà a l’inici de la jornada i 

serà l’interlocutor amb el Club tant per l’equip com per els acompanyants.  

Per accedir a les instal·lacions s’ha de presentar l’annex 5 de la Federació 

Catalana de Bàsquet i haver fet la declaració individual COVID (enllaç 

facilitat per CBC a través de l’entrenador/a).   

Accés a grades: no és podrà accedir a grades fins 15 minuts abans de l’inici 

del partit. Un cop iniciat el partit no és podrà accedir. En cas d’haver de 

sortir no es podrà tornar a entrar. Les grades disposen de lavabos.  

Mascareta: obligatòria en tota la instal·lació.   

Grades: És mantindrà la distància entre acompanyants siguin o no 

bombolla. Els llocs disponibles (25 per equip) estan separats entre si per 

seients amb un adhesiu. Preguem no els moguin per facilitar la feina al 

personal de la instal·lació.  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.  

 

La Junta Directiva 
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