
Per aconseguir una correcte celebració de les competicions i garantir la seguretat de

totes les parts implicades (esportistes, àrbitres i auxiliars de taula, públic i organització)

us fem arribar tot un seguit de mesures que caldrà seguir amb el màxim rigor. És per

això que us demanem que les llegiu amb atenció i us instem a ser responsables i

comprensius per tal que tots poguem gaudir d'una competició segura.

ACCÉS I SORTIDA per la porta de
consergeria, que permet entrada directe a la
pista.

Es prendrà la temperatura a l'entrada.

Àrbitres i auxiliars de taula, també hauran
d'entrar per la mateixa porta..

MESURES PER A ESPORTISTES, ÀRBITRES I AUXILIARS DE TAULA

JUGADORS/ES i ÀRBITRES: Sempre en zones comunes, fins començar escalfament i al

acabar el partit. Cal que els jugadors/es a la banqueta també la portin.

EQUIPS TÈCNICS I TAULES: Sempre caldrà anar amb mascareta. 

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcòlic a la zona d'entrada al pavelló. Si algun equip

en vol fer servir durant el partit, s'haurà de dur el seu. A la taula d'anotadors n'hi haurà

pels àrbitres.

Cada equip haurà de dur la seva aigua, en ampolles individuals per a cada jugador/a. 

Caldrà venir canviat de casa, excepte el calçat, que s'haurà de canviar abans d'accedir a

la pista.
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ACCÉS a les grades per la porta al costat de la 

 cafeteria del pavelló.
Tota persona que accedeixi com a públic haurà de
ser registrada (NOM, COGNOMS, DNI i TELÈFON).

Es permetrà l'entrada d'un acompanyant
per jugador/a.
Veure pàgina següent per les
instruccions per accedir a la instal·lació

L'entrada serà 15' abans de començar el partit.
En acabar cada partit s'haurà d'abandonar la
instal·lació. 
La SORTIDA serà per la porta indicada per la
organització del pavelló.

Les banquetes, seran  prou àmplies per poder manenir distància de seguretat. 

Es disposarà d'un espai  per deixar les motxilles. 

Premini-Mini-Preinfantil: NO es podrà fer servir els vestidors

Infantil i categories superiors: SI es podrà fer servir els vestidors.

Els vestidors només es podran fer servir al final del partit per poder-se dutxar, amb un

màxim de 8 persones alhora dins del vestidor. Per tant, si cal, caldrà fer torns. 

Cada equip tindrà un carro de pilotes a la seva meitat de pista per l'escalfament. Es

desinfectaran entre partits consecutius. Hi haurà 2 pilotes de partit. Sempre estaràn a la

taula, i els auxiliars o el delegat de camp la netejaran periòdicament.

MESURES PER A ESPORTISTES, ÀRBITRES I AUXILIARS DE TAULA

En partits consecutius, els equips podran accedir a la instal·lació 45' abans de l'inici del

partit. Hauran d'entrar tot l'equip junts. Hi haurà zones d'espera habilitades, ja que no es

podrà entrar a pista fins que els participants del partit anterior hagin abandonat el

parquet i s'hagi desinfectat materials i banquetes. 

MESURES PER AL PÚBLIC I L'ACCÉS A GRADES

Neteja de mans a

l'entrar

Mascareta posada en

tot moment

Romandre asseguts i

deixant seients de

separació
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PROCEDIMENT PER ACCEDIR COM A PÚBLIC

Cal escanejar aquest codi QR.

Us portarà a un enllaç a un formulari.

Omplenar el formulari, que servirà de declaració
responsable i enviar-lo.

Es tancarà la opció d'inscruire's cada dijous a les
19h.

A l'entrada del pavelló hi haurà la llista per fer-ne
el control.

ES PERMET NOMÉS 1 ACOMPANYANT PER JUGADOR/A


