
 

  

DURANT LA SETMANA 

o Heu d’enviar al email  basquetpia@gmail.com  màxim el dijous de la 

setmana de partit. 

  La declaració responsable dels jugadors/es i cos tècnic signada en 

la mateixa setmana  de partit. 

 El llistat de jugadors/es i cos tècnic de l’equip que disputarà el 

partit . 

  El llistat d’acompanyants de l’equip . 1 acompanyant per integrant 

MENOR D’EDAT  , fins a un màxim de 15. No poden haver 

acompanyants de jugador o jugadores majors d’edat. 

 En el llistat d’acompanyants que vindran al partit , en el moment 

de signar estaran portant a terme la declaració de responsabilitat. 

NO ES DEIXARÀ ENTRAR A NINGÚ QUE NO ESTIGUI EN EL LLISTAT , 

AIXÍ COM SI NO ESTÀ SIGNAT. 

 

 

DIA DE PARTIT 

INFORMACIÓ I RECORREGUT 

o Es prendrà la temperatura a tots els que estiguin en el llistat facilitat per 

l’equip contrari. 

o Es demanarà identificació de tots els jugadors i tècnics , així com dels 

acompanyants de l’equip. 

o No es permetrà l’entrada a ningú que no estigui registrat al llistat o que no 

pugui identificar-se, així com si la temperatura presa arriba a 37.5 graus. 

o No es permetrà l’entrada a més d’una persona per jugador / a menor 

d’edat. 

o Els jugadors podran entrar 45 minuts abans de l’hora de partit. 

mailto:basquetpia@gmail.com


o Els acompanyants podran entrar 15 minuts abans de començar el partit i 

s’hauran de dirigir a les zones assignades. 

 L’equip visitant estarà ubicat en les grades superiors. 

 L’equip local estarà ubicat en les grades inferiors. 

 Els seients i les zones de peu estaran marcades per a la 

quantitat de persones previstes. 

 

o S’haurà de seguir les instruccions de neteja , distància i mascareta. 

 

ZONES HIGIÈNIQUES 

o Hi hauran   punts claus amb gel hidroalcohòlic. 

o Hi haurà dues taules higièniques referents per a cada banqueta , 

col.locades entre aquesta i la taula arbitral que constaran de : 

 Gel hidroalcohòlic 

 Paper d’un sol ús. 

 Paperera amb tapa i pedal 

 Polvoritzador desinfectant. 

 

EQUIPACIÓ ESPORTIVA 

o Els jugadors han d’anar als partits preparats per jugar   , exceptuant el 

calçat de joc. 

o NO han de portar el calçat de joc.  S’han de posar les vambes en el 

moment que entrin a pista. 

 

VESTIDORS I DUTXES 

o No es podran fer servir ni vestidor ni dutxes. 

o Tampoc estaran habilitades les fonts. 

 

LAVABOS 



o Es podrà anar mantenint totes les mesures higièniques, i en cas de 

necessitat imperiosa. 

 

 

BANQUETES 

o Utilitzarem cadires que estaran separades. No caldrà portar mascareta si 

es respecta aquesta distància. Si no es respecten les distàncies , s’haurà de 

posar mascareta. 

 

ABANS PARTIT 

o Hi haurà un responsable de protocol local que ens dirà quan podem entrar 

a pista o anar a la pista d’escalfament.  

o Ser puntuals en l’hora d’entrada . 

o Mascaretes fins que es comenci a escalfar. ENTRENADORS : Sempre  

o No saludar a l’equip contrari . O saludar a distància. 

o Estirar separats almenys dos metres en la zona habilitada . 

 En els partits de primera hora es podrà escalfar en la mitja pista 

corresponent a cada equip, sempre mantenint la distància entre 

els jugadors. 

 En els partits de segona hora es podrà escalfar en la pista exterior 

ubicada en els pisos alts sempre mantenint la separació entre els 

equips. 

 

o Zona ubicació de motxilles , etc.  Darreres de les banquetes respectives , 

no amuntegades, sinó marcant distància. 

o A pista només poden estar els jugadors i jugadores , així com l’equip 

tècnic. 

o Els equips no poden entrar a pista fins que no s’acabi la desinfecció de la 

pista i de les pilotes dels equips anteriors. 

o Els equips  no poden entrar a pista fins que marxin els equips que estaven 

jugant. 

 

DESPRÉS PARTIT 

o Posar-se la mascareta. 

o No estirar a pista. Es pot estirar en la pista exterior ubicada en l pati de 

dalt, respectant els espais que puguin estar ocupats per equips que 



escalfin pel partit següent i per l’altre equip que pot estirar. NO ajuntar-se 

. 

o Sortir de pista el més ràpid possible. 

o Sortir de la instal.lació el més ràpid possible després d’estirar. No es poden 

quedar a veure partits d’altres equips. 

 

 

 

   


