
Protocol per a la celebració de competicions esportives
- temporada 2020/2021-    - Provisional -

• S’accedirà a la instal·lació amb mascareta, que s’haurà de portar posada en tot moment,exceptuant els/les esportistes
que estiguin competint a la pista.

• Caldrà entrar i sortir per les portes indicades en cada equipament:

- El Parquet: Entrada: Porta lateral nord-est (costat dret bust Lluís Companys)
  Sortida: 2 Portes emergència sud, lateral grades ( CN Granollers )

- El Tub** Entrada: Carrer Camp de les Moreres
  Sortida: Sortida emergència lateral, carrer Josep Vicenç Foix

** La poca capacitat de públic fa que en aquesta instal·lació, la competició sigui 
    actualment  sense espectadors.

- El Congost: Entrada i sortida: Porta principal. De les dues portes una serà d’entrada i una altra de sortida.
  

- Font Verda Entrada Esportistes, tècnics i àrbitres: Porta accés vestidors ( escala )
Entrada Públic General: Porta lateral accés grada.  

  Sortida: Porta lateral accés grada.



• Caldrà mantenir la distància de seguretat d’1,5 m.

• Serà necessari aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans quan s’entri.

• El club organitzador local es compromet a prendre la temperatura a tots els qui participen en l’esdeveniment esportiu,
siguin locals o forans, jugadors, jugadores, tècnics, directius, àrbitres i públic en general.

• Tota persona que entri a la instal·lació esportiva, haurà de facilitar el seu nom i cognoms, així com el telèfon mòbil de
contacte (per poder establir la traçabilitat dels  usuaris  de la  instal·lació).  Serà el  club,  organitzador  de l’activitat  o
esdeveniment, el responsable d’aquest requisit i preveurà la logística necessària per fer-ho possible.

• En el cas de les instal·lacions esportives en què es juga més d’un partit al mateix temps, l’hora d’inici haurà de ser la
mateixa (ex: 9h, 10:30h, 12h), sempre que sigui factible.



Per mantenir l’aforament en les competicions esportives, cal tenir en compte:

AFORAMENT PARQUET: 250
AFORAMENT TUB: SENSE ESPECTADORS (en revisió)
AFORAMENT CONGOST: 66
AFORAMENT FONT VERDA: 17

• Es  permetrà  l’accés  de  públic  en  aquelles  competicions  de  caràcter  oficial  i/o  que  pertanyin  a  una  competició
organitzada per la Federació corresponent. 

• Les instal·lacions obriran les portes 45 minuts abans de l’inici del primer partit, i 15 minuts abans
que comenci, podrà accedir-hi el públic

• Les portes de la instal·lació es tancaran 15 minuts després d’haver-se iniciat el partit
quan acabi, el públic abandonarà la instal·lació per la porta de sortida indicada.

• Un cop el públic sigui fora, podrà entrar el públic del partit següent. Si els partits no són
consecutius, el públic podrà accedir a la instal·lació 15 minuts abans d’iniciar- se el partit.

• El públic respectarà els espais per poder seure, sempre complint les mesures de distància social ( 1,5m entre persones
i 2,5m2). En cas de grups de convivència ( famílies), podran seure junts. En cap cas es podrà seure justa davant o
darrere d’espectadors de les files superiors – inferiors.

• Els esportistes podran accedir a la instal·lació: 30 minuts abans de l’inici del seu partit fins a la
categoria infantil i 45 minuts abans de la categoria cadet en endavant (mai podran accedir a les
grades). Els esportistes sèniors que facin servir els vestidors hi podran accedir quan faltin 75
minuts per començar el partit, no abans.



MESURES BÀSIQUES

• Caldrà rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, i cada vegada que s’entri i surti d’una instal·la-
ció.

• Caldrà tapar-se la boca amb el colze en tossir o esternudar.

• S’evitarà tocar-se els ulls, el nas o la boca.

• No es podrà fumar en cap instal·lació, sigui coberta o descoberta.

• No es pot menjar ( excepte en els espais habilitats) en les instal·lacions esportives.

Al protocol actual cal afegir les mesures obligatòries de les competicions organitzades per cada Federació que podran ampliar
però no anular o modificar les presentades en aquest document.


