
 
 

Protocol d’actuació en els partits de competició de bàsquet davant la 

situació del COVID 19 

 

• L’entrada dels esportistes al pavelló municipal es realitzarà per la porta principal 

d’accés a la grada del pavelló. Cada equip entrarà en grup i es dirigirà cap a la 

pista de joc que li sigui assignada. 

• Tots els esportistes accediran junts a la instal·lació esportiva, amb la mascareta 

posada i mantenint la distancia de seguretat.  

• En el moment d’entrada al pavelló els esportistes faran un rentat de mans amb 

aigua i sabó o solució alcohólica, i tanmateix se’ls prendrà la temperatura, i si 

aquesta supera els 37’5ºC no podrà accedir al pavelló. 

• En el moment en el qual entrin els respectius equips es posaran en 

funcionament els ventiladors del pavelló i s’obriran el màxim nombre de portes i 

finestres.  

• En el moment d’entrada al pavelló i fins que l’entrenador/a no ho indiqui, els 

esportistes hauran de portar la mascareta posada.  

• Els esportistes vindran canviats amb la roba d’esport posada i únicament 

portaran el calçat esportiu a part.  

• Els esportistes portaran una ampolla amb aigua suficient per poder passar el 

partit, i en cap cas es podrà compartir. 

• No es podran utilitzar en cap cas ni els vestidors, ni les dutxes.  

• Cada equip portarà el document Annex 4 que facilita la Federació, pel control 

de l’assistència en el partit (tant de jugadors, entrenadors i delegats) amb 

l’objectiu de tenir una correcte informació als efectes de la seva traçabilitat en 

cas de necessitat.  

• Durant la setmana que s’ha de disputar el partit, i com a màxim el dijous, l’equip 

visitant enviarà al correu ccllanca@gmail.com el document Annex 5 que facilita 
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la Federació, pel control d’assistència a la grada, degudament omplert. En aquest 

sentit, a la grada del pavelló hi podran accedir fins un màxim de 15 

acompanyants per equip, i s’asseuran respectant els seient habilitats a la grada, 

per garantir les distàncies de seguretat. El públic restarà en tot moment assentat 

al seu seient, amb la mascareta posada en tot moment i no podrà menjar. Els 

acompanyants de la grada podran accedir a l’interior del pavelló 15 minuts abans 

d’iniciar el partit, o quan el responsable del pavelló així ho cregui convenient.  

• A la pista es posarà en disposició d’una taula al costat de cada banqueta amb 

solució de gel hidroalcohòlic i mocadors de paper. Igualment a la taula d’anotació 

pels membres i pels àrbitres. 

• Cada banqueta disposarà de cadires col·locades a 1’5m de distancia entre sí, 

que seran assignades a cada jugador.  

• Els entrenadors portaran els seus bolígrafs per tal de signar les actes. 

• Durant el partit, en el moment de fer una substitució, l’esportista que abandoni 

la pista i el que hi entra, han de fer un rentat de mans. El rentat de mans també 

és obligatori després d’un temps mort.  

• S’evitaran les salutacions entre els participants en la competició que impliquin 

qualsevol tipus de contacte físic. Al final de l’encontre es farà una salutació amb 

l’equip contrari i equip arbitral amb una inclinació del cap.  

• En acabar el partit els acompanyants que estiguin a la grada sortiran 

ordenadament per la porta lateral habilitada per sortir i podran esperar els 

jugadors en aquest espai exterior. 

• Seguidament, una vegada hagin sortit els acompanyants, podran fer-ho 

ordenadament per la mateixa porta els jugadors.  

• El material utilitzat (pilotes, conos, etc.) serà desinfectat pel personal del pavelló 

que el tornarà a guardar al magatzem.  

• Igualment, entre partit i partit, es desinfectaran les localitats de la grada que 

s’hagin utilitzat.  

 


