
 

NORMATIVA PARTITS TEMPORADA 2020-21 PER A ÚS DE LES 

INSTAL·LACIONS DEL CEE SANT GERVASI 

 

La junta directiva del CEE Sant Gervasi ha decidit que, tenint en compte les 

característiques dels espais que el club utilitza dins d’una escola de 1.500 alumnes i 

amb més de 35 equips federats, aquesta temporada 20-21 s’aplicaran les següents 

mesures preventives a causa de la pandèmia de COVID-19 

 

1- Els equips d’un encontre hauran d’accedir a les instal·lacions amb la 

mascareta posada en tot moment,  ÚNICAMENT se la podran treure els  

jugadors o jugadores durant l’escalfament i el partit. Els entrenadors, delegats, 

tècnics i jugadors o jugadores que estiguin a la banqueta la portaran posada 

SEMPRE. 

 

2- L’entrada a les instal·lacions es farà per la porta gran del C/Sabadell i NO ES 

PODRÀ ACCEDIR a les instal·lacions fins que no estiguin presents: 

 

a. TOT l’equip local sencer (entrenador, delegats o delegades i jugadors o 

jugadores convocats),  

b. l’equip visitant (entrenador, delegats o delegades i jugadors o 

jugadores convocats), 

c. i l’àrbitre de l’encontre, si escau.  

Un cop estiguin tots i totes, l’entrenador local i/o el conserge de l’Escola 

acompanyaran els dos equips i els àrbitres fins a la pista de joc, SEMPRE amb 

mascareta i mantenint les distàncies recomanades de seguretat. 

 

3- Els partits de voleibol i bàsquet que es disputin a les instal·lacions de l’Escola 

Sant Gervasi SERAN A PORTA TANCADA, és a dir QUE NO ES PERMETRÀ 

L’ACCÉS DE PÚBLIC, ni cap altra persona que no tingui una fitxa federativa en 

vigor corresponent a algun dels equips que disputen el partit. 

 

4- De la mateixa manera, ÚNICAMENT es podrà fer ús dels vestidors per anar al 

lavabo individualment. Per tant, NO ES PODRÀ FER ÚS DELS VESTIDORS, ni 

per deixar les pertinences, canviar-se o dutxar-se. S’habilitaran els diferents 

lavabos del club per a aquelles persones que hagin de fer-ne ús, però EN CAP 

CAS S’UTILITZARAN COM A VESTIDORS.  

 

5- Per jugar el partit, ELS JUGADORS O JUGADORES HAURAN DE FER SERVIR UN 

CALÇAT DIFERENT al que porten del carrer. D’altra banda recomanem l’ús de 

tovallola i ampolla d’aigua individual. 

 

6- Entre un partit i altre, el terreny de joc, bancs, xarxes i proteccions SERAN 

DEFINFECTADES pel servei de consergeria de l’Escola. 

 

 



 

 

 

7- CADA EQUIP haurà de GESTIONAR ELS SEUS PROPIS RESIDUS: ampolles 

d’aigua buides, papers, embolcalls, etc. A cada terreny de joc hi haurà UN BIDÓ 

on podran de dipositar-los. 

 

8- Les ACTES dels partits SERVIRAN COM A FULL PER A COMPROVAR LA 

TRAÇABILITAT DEL VIRUS en cas de positiu. Aquesta serà custodiada i 

canalitzada a través del conserge fins al dilluns, que la farà arribar als 

responsables de cada secció perquè les guardin. 

 

9- En el moment de la SORTIDA de les INSTAL·LACIONS, que es farà per la porta 

gran del C/Sabadell HAURÀ DE SORTIR L’EQUIP LOCAL SENCER (entrenador, 

delegats o delegades i jugadors o jugadores convocats), l’equip visitant 

(entrenador, delegats o delegades i jugadors o jugadores convocats) i l’àrbitre 

de l’encontre TOTS ALHORA. Un cop estiguin tots/es, L’ENTRENADOR LOCAL 

I/O EL CONSERGE ACOMPANYARAN ELS DOS EQUIPS I ELS ÀRBITRES FINS A 

LA SORTIDA, SEMPRE amb mascareta i mantenint les distàncies recomanades 

de seguretat. 
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