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PROTOCOL DETALLAT DE PARTIT DE COMPETICIÓ
Consideracions generals
-

Els equips participants, l’equip arbitral i els auxiliars de taula poden accedir a la
instal·lació 30 minuts abans de l’horari establert per a l’inici del partit en el cas de
categories de Minibàsquet i 45 minuts per a la resta de categories.

-

Dins de la instal·lació és obligatori l’ús de mascareta en tot moment, excepte els
esportistes i els membres de l’equip arbitral quan estiguin actuant a la pista de joc. Es
recomana que tothom que accedeixi a la instal·lació faci higiene de mans a la recepció.

-

Hi ha disponibles vestidors amb dutxes per als equips participants i l’equip arbitral.

-

Es permet l’entrada de públic 10 minuts abans de l’horari establert per a l’inici del
partit, i sempre que no hi hagi a la instal·lació cap participant del partit que es pugui
haver disputat anteriorment.

-

La sortida de la instal·lació per al públic es fa per la porta d’emergència evitant
aglomeracions i, en el possible, de manera ordenada públic visitant i local.

Equips
-

Es recomana que l’entrada d’un equip es faci en conjunt de tots els seus membres
(esportistes, tècnics, delegats) amb una persona responsable (tècnic, delegat,
directiu,...).

-

Cada equip té assignat un vestidor i una zona per fer escalfament i/o espera mentre
acaba el partit previ o directament al camp de joc si està lliure. En el camp de joc cada
equip disposa de tres cadires pels tècnics i delegats i quatre banquetes pels
esportistes.

-

Cada equip disposa d’uns serveis en exclusiva amb clau i d’una tauleta amb material
higiènic. Hi ha disponible material higiènic apart per netejar la pilota del partit en cas
de que així ho demani l’equip arbitral.

-

Els esportistes abandonen la instal·lació per la porta principal d’entrada un cop hagin
fet ús dels vestidors.

Membres de l’equip arbitral
-

Cal que els membres de l’equip arbitral s’identifiquin a l’entrada.

-

Disposa d’un vestidor amb dutxa.
Efectuen la sortida de la instal·lació per la porta principal.

Auxiliars de taula
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Cal que els auxiliars de taula s’identifiquin a l’entrada i facin higiene de mans a la
recepció.
Tenen disponible una cadira a la taula d’anotació.
Han d’utilitzar els serveis disponibles pel públic.
Efectuen la sortida de la instal·lació per la porta principal.

Públic
-

Cada grup d’assistents de cada equip té disponible una àrea de seients degudament
identificada, amb grades mòbils i bancs.

-

El públic té disponible uns serveis públics, que han de compartir visitants i locals.

-

La sortida de la instal·lació al finalitzar el partit es fa per la porta d’emergència evitant
aglomeracions, a ser possible primer públic visitant i després públic local.

