
P A R T I T S  A B V
ABANS DEL PARTIT

-Els  jugadors  visitants  i  els  familiars

locals  i  visitants,  hauran  de  sol·licitar

els  formularis  d 'accés  a  les

instal·lacions,  com  a  equip  rival  i  com  a

públic  assistent  als  partits.  Aquests

formularis,  sempre  s 'hauran  d 'emplenar

abans  del  dijous  a  les  20:00  h  de  la

setmana  de  partit.  

DIA DE PARTIT
-Entrada  única  per  la  porta  principal

del  Pavelló  Santa  Maria  del  Mar,  Coma-

ruga.  Cal  esperar  fora  del  recinte  i

respectar  la  distància  de  seguretat  a

l 'exterior  de  la  instal·lació.  Aquesta  farà

quan  el  delegat  de  camp  o  l 'equip

COVID  del  partit,  ho  estableixi.  Sempre

serà  l 'equip  visitant  30 '  abans  de  l 'hora

del  partit  i  el  públic,  entre  15  minuts

abans  i  l ' inici  del  partit.  La  sortida  per

la  porta  de  darrere  del  Pavelló  (sortida

al  mateix  carrer) .  

-Serà  necessari  un  document

identificatiu,  on  les  dades  concordin

amb  les  emplenades  al  formulari.

Únicament podran accedir les

persones que previament hagin

emplenat aquest formulari.  

-Es  prendrà  la  temperatura  a  tots  els

assistents.  Únicament  es  podrà  accedir

a  la  instal·lació  amb  una  temperatura

igual  o  inferior  a  37.0ºC.  Els  assistents

s 'hauran  de  netejar  les  mans  amb  gel

hidroalcohòlic  a  l 'entrada  i  passar  per

una  catifa  desinfectant.

DURANT EL PARTIT

-Els  assistents  HAURAN D'OCUPAR ELS

MATEIXOS SEIENTS DURANT TOT EL

PARTIT I PORTAR LA MASCARETA

POSADA TOTA L'ESTONA.  

-Cap  assistent  podrà  canviar-se

d 'ubicació  durant  el  partit.

-Cal  seure  als  espais  habilitats.  Cadires

lliures  de  marca.

-No  es  podrà  sortir  de  la  instal·lació  fins

a  finalitzar  el  partit.  EN CAS DE SORTIR,

NO ES PODRÀ TORNAR A ACCEDIR .

-L 'entrada  i  la  sortida  serà  esglaonada.

Cal  seguir  en  tot  moment  les

indicacions  de  l 'organització

MESURES GENERALS
-L'ús de mascareta serà obligatori en

tot moment ,  pel  públic,  tècnics  i

jugadors/es,  excepte  els  que  estiguin

jugant.



P A R T I T S  A B V
NORMES GENERALS

-No  es  podrà  accedir  a  la  instal·lació  fins  que  hagin  sortit  d 'aquesta  totes  les  persones  participants  en  el  partit  anterior.

S 'acompanyarà  als  equips  un  cop  accedeixin  a  la  seva  zona  tècnica.  Aquesta,  estarà  totalment  neta,  desinfectada  i  preparada

per  ser  utilitzada.

-A cada banqueta ,  hi haurà una taula on es podrà trobar paper, gel hidroalcohòlic i  una brossa.  Les  pertinences  s 'hauran

de  deixar  a  la  corresponent  banqueta.  NO HI HAURÀ VESTUARIS A DISPOSICIÓ DELS EQUIPS .  La  taula  d 'anotació  estarà

ubicada  entre  les  dues  banquetes,  a  la  zona  habitual  i  tindrà  una  taula  annexa  on  l 'equip  arbitral  disposarà  d 'espai  per  deixar

les  seves  pertinences,  a  banda  de  paper,  gel  hidroalcohòlic  i  una  brossa.  

-Es  facilitarà  a  cada  equip  entre tres i  quatre pilotes netes i desinfectades  per  dur  a  terme  l 'escalfament.  Aquests no

podran creuar de camp ni saludar-se físicament durant l'escalfament.

-Tots els participants hauran de dur mascareta excepte en el moment de dur a terme l'activitat física. Els tècnics

l'hauran de portar posada en tot moment.

-Els  participants,  hauran de rentar-se les mans abans d'accedir al camp de joc, entre períodes i o bé en ser substituïts .

-Un  cop  finalitzat  el  partit,  no  pot  quedar  cap  objecte,  ampolla,  mascareta  o  altres  a  la  zona  de  la  banqueta.  

Preguem col·laboració per tal que quedi tot recollit .  Es  prega  sortir  ràpidament  de  la  instal·lació  un  cop  

finalitzat  l 'esdeveniment  per  tal  de  poder  netejar,  desinfectar  i  preparar  tot  de  cara  als  següents  partits.

-Les  portes  de  la  instal·lació  estaran  sempre  obertes  i  no  podran  tancar-se  sota  cap  consigna.


