
 
  

 

 

 
PROTOCOL PER A LA COMPETICIÓ (actualitzat a 10-11-21) 

D’acord amb les recomanacions dels diferents organismes responsables creem el següent protocol d’actuació, 

amb normes comuns i particulars de la nostra instal·lació. Aquest protocol s’adhereix a les normes pautades des 

de l’institut Barcelona Esports (IBE) i la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ).  

Normativa general per l’accés a l’instal·lació 

Per entrar a la pista s’hauran de desinfectar tan les mans, els jugadors hauran d’evitar portar les bambes de joc 

posades pel carrer. Per tal d’entrar haureu d’esperar que se us autoritzi per algun membre responsable de 

l’instal·lació o secció de Bàsquet. En tot moment s’han de seguir les indicacions dels responsables COVID que us 

guiaran en tot moment per tal de evitar barreges o aglomeracions innecessàries. 

L’ús de la mascareta es totalment obligatori en tot moment, ningú podrà accedir sense aquesta. Us recomanem 

portar sempre una de recanvi. L’únic moment en que es podrà NO fer ús d’aquesta es mentre s’està a pista jugant 

(o escalfant), si algun jugador/a volgués fer-ne ús d’aquesta mentre juga per suposat que se li permeteix portar-la. 

Els entrenadors i resta de cos tècnic haurà de portar-la en tot moment. Dins de lo possible s’ha de respectar 

(treien els jugadors que son a pista) la distancia mínima personal (1’5m). 

L’entrada a la pista (en la que solament poden entrar; entrenadors, jugadors, i resta de cos tècnic acreditats 

degudament amb la fitxa federativa) es farà per la porta d’emergència del carrer Feliu i Codina (porta que es 

situa una mica més amunt de l’entrada per recepció). L’entrada s’ha de fer en grup tots junts, no poden entrar de 

manera repartida segons arribin (si algun jugador arribes tard, si us plau, poseu-vos en contacte amb els 

responsables de la entrada). A la pista hi hauran repartits diversos punts de “zona de desinfecció” per utilitzar 

durant el transcurs dels partits. Aquests podran entrar 60 minuts abans del partit, tot i que aquest temps serà 

orientatiu, per raons de mesura podria ser que l’accés fos amb menys temps. 

Es pot fer ús dels vestidors tant per canviar-se com per dutxar-se. La sortida dels equips haurà de ser en conjunt, 

tots al mateix temps per la sortida d’emergència. Les fonts dels lavabos o vestuaris no son per beure aigua 

directament (sí que es poden reomplir les ampolles). 

L’entrada dels acompanyants serà per la recepció, evitant aglomeracions a l’entrada. El responsable del equip us 

donarà l’accés (no pot ser sense ell). Us demanem que aquesta sigui lo més ordenada i directa possible cap a les 

grades (pujant les escales que queden davant de la porta de recepció). Just al entrar a les grades trobareu un 

pamflet que heu d’omplir degudament, és pel rastreig, control de moviment i aforament. Qualsevol persona que 

no ompli aquest podrà ser expulsat de les instal·lacions. El número de persones que pot vindre per equip és en 

partit central (tota pista); 40 persones equip visitant i 70 persones equip local. Pels partits que es juguen a terç és 

de 35 persones per equip. Els acompanyants d’ambdós equips estaran separats i es situaran en diferents zones de 

la grada. Els nuclis familiars podran seure junts i mantindran la distància prudencial de 1,5 metres amb els altres 

nuclis familiars (del mateix equip o equip contrari). Aquestes podran accedir (a la grada) 15 minuts abans de 

l’hora d’inici del partit (si es que han sortit els del partit anterior).   

 


