
 

 

MESURES DE PREVENCIÓ COVID 19 A SEGUIR 2022:

 
- Un cop acabat el partit tots els jugadors/es, tècnics

acompanyants hauran de sortir de la instal.lació.
NO ES POT QUEDAR NINGÚ A VEURE PARTITS D’ALTRES EQUIPS.
 

- L’aforament màxim de la instal.lació
complir les mesures requerides l’aforament passa a ser d’un 70%, pel 
que cada equip podrà portar 15 acompanyants quan es juguin dos 
partits alhora tant local com visitant, i 30 locals i 20
jugui un partit amb pista sencera.
quedar per tècnics de l’entitat
 

- Els acompanyants de l’equip visitant es situaran a la grada superior 
de la instal.lació. 
 

- Els acompanyants de l’equip local es situaran a la g
instal.lació. 

 
- És obligatori l’ús de la mascareta dins de la instal.lació i tan sols se la 

trauran els jugadors
corresponent. 

 
- No es permès de menjar dins de la instal.lació.

 
- No es podran fer ús dels vestuaris per dutxar

mascareta. 
 

- Tan sols es podrà accedir a la instal.lació mitjançant la inscripció 
prèvia comunicant
presentarà el llistat d’assistents abans dels divendres a les 18h de la 
tarda. 

 
- Els equips visitants també hauran de presentar 

corresponent dels assistents abans del divendres a les 18h de la 
tarda. 

 
- La relació d’assistents es podrà presentar 

format a través de mail:
nom del club, categoria i si l’equip és masculí o bé femení, tant 
l’equip local com el visitant.

MESURES DE PREVENCIÓ COVID 19 A SEGUIR 2022:

Un cop acabat el partit tots els jugadors/es, tècnics
acompanyants hauran de sortir de la instal.lació.  
NO ES POT QUEDAR NINGÚ A VEURE PARTITS D’ALTRES EQUIPS.

L’aforament màxim de la instal.lació (pavelló) és de 80 persones, per 
complir les mesures requerides l’aforament passa a ser d’un 70%, pel 

cada equip podrà portar 15 acompanyants quan es juguin dos 
ra tant local com visitant, i 30 locals i 20 visitants quan es 

amb pista sencera. Els sis restants són els que han d
quedar per tècnics de l’entitat segons protocol Federació.

Els acompanyants de l’equip visitant es situaran a la grada superior 
 

Els acompanyants de l’equip local es situaran a la grada inferior de la 

És obligatori l’ús de la mascareta dins de la instal.lació i tan sols se la 
trauran els jugadors/es que estiguin a pista disputant el partit 

No es permès de menjar dins de la instal.lació. 

No es podran fer ús dels vestuaris per dutxar-se, sí per reunir

Tan sols es podrà accedir a la instal.lació mitjançant la inscripció 
comunicant-ho al delegat de cada equip local el qual 

presentarà el llistat d’assistents abans dels divendres a les 18h de la 

Els equips visitants també hauran de presentar 
corresponent dels assistents abans del divendres a les 18h de la 

La relació d’assistents es podrà presentar amb qualsevol tipus de 
a través de mail: martabasquetpia@gmail.com

nom del club, categoria i si l’equip és masculí o bé femení, tant 
l’equip local com el visitant. 

MESURES DE PREVENCIÓ COVID 19 A SEGUIR 2022: 

Un cop acabat el partit tots els jugadors/es, tècnics/es i 

NO ES POT QUEDAR NINGÚ A VEURE PARTITS D’ALTRES EQUIPS. 

(pavelló) és de 80 persones, per 
complir les mesures requerides l’aforament passa a ser d’un 70%, pel 

cada equip podrà portar 15 acompanyants quan es juguin dos 
visitants quan es 

Els sis restants són els que han de 
ració. 

Els acompanyants de l’equip visitant es situaran a la grada superior 

rada inferior de la 

És obligatori l’ús de la mascareta dins de la instal.lació i tan sols se la 
que estiguin a pista disputant el partit 

se, sí per reunir-se amb 

Tan sols es podrà accedir a la instal.lació mitjançant la inscripció 
ho al delegat de cada equip local el qual 

presentarà el llistat d’assistents abans dels divendres a les 18h de la 

Els equips visitants també hauran de presentar la relació 
corresponent dels assistents abans del divendres a les 18h de la 

amb qualsevol tipus de 
martabasquetpia@gmail.com, especificant 

nom del club, categoria i si l’equip és masculí o bé femení, tant 


