
PROTOCOL TEMPORADA 2020-2021 (SITUACIÓ COVID-19). ACCESSOS I 

FUNCIONAMENT EN EL PAVELLÓ RAMON MARTÍ (CARRER HOSPITAL 37) 

fins a la

porta del Ramon Martí, una persona per jugador/a i a

pavelló per evitar aglomeracions. 

recollir el jugador o jugadora, no es produeixin aglomeracions. El carrer Hospital és un 

carrer estret i cal evitar qualsevol contacte entre jugadors de diferents equips i entre els

seus acompanyants. 

del visitant, es faci o bé fins la plaça del Rei, o bé fins la plaça de la

Constitució, i nyi fins pavelló.

En el cas que per

així disminuir el gruix de gent en el carrer. Demanem puntualitat en les entrades i 

sortides, i que la recollida sigui ràpida. 

De la mateixa manera, demanem als acompanyants que vulguin entrar al Ramon Martí i

en el moment de la sortida, evitin aglomerar-se en el carrer Hospital.



ENTRADA 

1. JUGADORS, JUGADORES i EQUIP TÈCNIC
No serà permesa la utilització de vestuaris. 

Els serveis tenen una capacitat de 2 persones (Homes i Dones) 

Si el partit és el primer del matí o de la tarda, els equips podran accedir 45 minuts abans 

abandonat el pavelló els jugadors del partit anterior. 

Tots els jugadors/es hauran de portar mascareta i no se la trauran fins al

moment edir a la pista de joc (és obligatori portar-la a la banqueta i es

recomana portar una bossa a la motxilla per poder guardar-la).

Els entrenadors la mascareta en cap moment. 

ontrol de temperatura a cada jugador/a, en

cas -se les

desinfectant.

Un cop accedeixin al pavelló, el Delegat de Camp o el responsable Covid, els indicarà la 

seva banqueta on dipositaran la seva la bossa al costat i es canviaran el calçat de carrer 

per les vambes de joc. 

ho indiqui), caldrà procedir a la desinfecció de mans i sabates a la taula Covid-19.

degudament desinfectades. 



2. PÚBLIC
En els partits al pavelló Ramon Martí del Club Bàsquet Esparr guera es permet

restringit a una persona acompanyant per jugador o jugadora. El Club 

de setmana. No podrà accedir cap acompanyant que no estigui inscrit a la

llista.

completament la grada, i es durà a terme per la porta habitual, que és la més propera a la 

plaça del Rei. Les dues aficions accediran de manera separada. Els membres de les

aficions entr

es facilitarà una solució desinfectant. 

N el partit. No es permetrà la sortida

de ningú un cop iniciat el partit, ni tan sols a la mitja part, exceptuant causes

excepcionals.

Un cop a la grada qualsevol actitud contrari a les normes Covid com no dur 

correctament la mascareta o no mantenir la dist ncia entre persones, serà

del Ramon 

Martí.

SORTIDA 

1. JUGADORS, JUGADORES i EQUIP TÈCNIC

Un cop acabat el partit la sortida es realitzarà per la porta situada entre els vestuaris, que 

és la més propera a la plaça de la Constitució. Aquesta sortida ha de ser el més àgil 

possible ja que cal procedir a la desinfecció per el següent partit. Trobareu un punt de 

gel per desinfecció de mans just a la sortida. 

2. PÚBLIC

Un cop acabat el partit, un membre del CBE indicarà l’ordre de sortida del públic situat a 

la grada. La sortida es realitzarà per la porta principal. Aquesta sortida ha de ser el més 

àgil possible, ja que cal procedir a la desinfecció pel següent partit i cal evitar 

aglomeracions a la porta.



ALTRES 

No es poden consumir aliments dins el pavelló (ni a la pista ni a la grada). 

Cada jugador/a ha de portar la seva pròpia aigua.

Tal i com indica el Protocol de la Federació Catalana de Bàsquet podran accedir les

següents persones: 

ZONA ESPORTIVA:

Equip arbitral i auxiliars de taula: 6

Jugadors (per club) : 12

Cos tècnic (per club): 6

ZONA ORGANITZATIVA:

Personal del club organitzador: 5

Delegat de camp: 1

ZONA DE GRADA:

Federatius/ Institucions: 8

Directius : 5 per club

MITJANS DE COMUNICACIÓ (amb acreditació professional):

Fotògraf :3

Premsa : 5

Per qualsevol aclariment sobre el nostre protocol, podeu contactar amb el Club Bàsquet 

Esparreguera mitjançant el correu electrònic info@cbesparreguera.cat.

Document validat a Esparreguera, a 3 de maig de 2021


