
Covid -19       

PROTOCOL D’ACCÉS ALS PARTITS TEMPORADA 21-22 

Els partits al pavelló de l’AE LA SALLE MANRESA podran tenir públic amb la 
normativa que s’adjunta: 

2 persones acompanyants per jugador/entrenador.  

No serà permesa la utilització de vestidors. 

Els serveis (wc) tenen una capacitat de dues persones (Homes i Dones). 

L’entrada al pavelló es portarà a terme per la porta habitual. L’equip es trobarà a 
l’hora que estableixi l’entrenador/a en un punt de l’aparcament i haurà d’accedir tot junt 
al pavelló. Primer entrarà l’equip visitant. 

Tots els/les jugadors/es hauran de portar mascareta i no se la trauran fins el moment 
d’accedir a la pista (es recomana portar una bossa a la motxilla per poder guardar-la). 
Sempre que estiguin a la banqueta caldrà portar la mascareta posada. Els entrenadors 
i resta d’equip tècnic no es trauran la mascareta en cap moment. Es recomana que 
el personal tècnic porti mascaretes FPP2. 

Abans d’accedir al pavelló es realitzarà un control de temperatura a cada jugador/a, 
en cas de ser superior a 37,5ºC no es permetrà l’accés. Serà obligatori desinfectar-se 
les mans amb hidrogel tant a l’entrar com en sortir. I les sabates en la catifa 
habilitada amb desinfectant. 

Un cop accedeixin al pavelló, el/la Delegat/ada de Camp indicarà a les persones 
usuàries la seva banqueta (i/o cadires), on dipositaran la seva la bossa, al costat de la 
seva cadira i es canviaran les vambes de carrer per les de joc. 

Es facilitarà a cada equip les pilotes que marca el reglament per a l’escalfament.  

PÚBLIC______________________________________________________________ 

Podran accedir 2 persones acompanyants per jugador/entrenador amb un màxim de 
30 persones per equip. 

Les persones assistents ha d’estar asseguts durant l’esdeveniment i han de garantir en 
tot moment la distància de 1,50 metre. 

Caldrà procedir a la desinfecció de mans i presa de temperatura a l’entrada. 

Les persones amb simptomatologia COVID cal que s’abstinguin d’accedir al partit. 

(Resolució del Departament de Salut SLT/2704/2021 de 2 de setembre) 

SISTEMA DE CONTROL DE L’AFORAMENT: 

S’enviarà a tots els Clubs i Equips locals un enllaç que permetrà a cada família indicar 
el nom, cognoms i telèfon de les persones assistents als partits d’aquella setmana. El 



mateix enllaç servirà per acceptar la declaració responsable. Aquest enllaç s’enviarà el 
dilluns i es pot retornar, com a molt tard, el dijous a les 15h. 

CAP PERSONA QUE NO ESTIGUI INCLOSA EN ELS LLISTATS PODRÀ ACCEDIR 
A LA ZONA DE PÚBLIC. 

Nota: preguem als Clubs visitants que ens informin per mail en cas d’assistir 
algun directiu o alguna directiva. 

BANQUETES 

Les banquetes i/o cadires han de garantir 2 metres de distància entre cada jugador i 
equip tècnic. Si no hi ha prou espai es pot fer una segona fila.  

Els jugadors deixaran les seves pertinences al seu costat. 

TAULES D’HIGIENE 

Es situaran entre la banqueta i la taula d’anotadors. Cada equip hi posarà el seu 
material d’ higiene. Constarà de:  (kit que es va entregar ja als entrenadors) 

.- Gel Hidroalcohòlic. 

.- Mocadors de un sol us. 

.- Polvoritzador i drap per netejar pilotes (facilitat per el Club amfitrió). 

.- Paperera amb Tapa (facilitat per el Club amfitrió). 

TAULA D’AUXILIARS 

La taula i les cadires ha d’estar netes i desinfectades. 

La taula ha de tenir un a extensió suficient per permetre una distància raonable entre 
els membres de la taula. 

La Tauleta per realitzar l’Acta digital cal entregar-la desinfectada. 

En una de les puntes s’hi posarà un dispensador d’hidrogel, una capsa de mocadors 
de un sol us, un drap net per netejar la pilota, un pot de desinfectant i una paperera de 
pedal.  Aquests productes només seran utilitzats per l’equip arbitral. 

No fer ús de xiulets. Si no hi ha botzina cal tenir una botzina d’aire comprimit. 

ESCALFAMENT 

Els equips no podran entrar a la seva meitat de la pista fins que el Responsable de 
Protocol del Club local. (delegat de Camp) 

Cap jugador o tècnic es pot apropar o recolzar a la taula d’anotadors. 

Estan prohibides les salutacions. (malgrat, com acostuma a succeir en la vida, vist que 

en la normativa normalment hi manca sentit comú i atès que els jugadors i les 

jugadores precisament han estat jugant sense mascareta tota l’estona del partit, si els 



dos equips ho pacten de mutu acord, es pot portar a terme la salutació i/o comiat amb 

mascareta, com a mostra de respecte i esportivitat). 

Es facilitarà a l’equip contrari les pilotes que marca el reglament degudament 
desinfectades per l’escalfament. (cada equip pot dur les seves pròpies pilotes per 

l’escalfament si així ho desitja) 

Si una pilota durant l’escalfament traspassa la meitat de la pista i es tocada per un 
altre persona, ja sigui jugador o tècnic, cal que sigui desinfectada. 

PARTIT 

S’utilitzarà una sola pilota per el partit degudament desinfectada (essent necessari 
disposar d’una de recanvi, que s’haurà de desinfectar, per si fes falta) 

Mascaretes: 

Els jugadors i àrbitres que ho desitgin poden portar mascaretes esportives o 
quirúrgiques, així com ulleres protectores. 

Tota la resta de col·laboradors, taula i jugador/es de la banqueta hauran de portar-les 
en tot moment. 

Cal pensar en la custòdia de les mascaretes dels jugadors que estan jugant. 

Cada jugador s’haurà de rentar les mans amb gel abans de cada període i ens els 
canvis (entrar, sortir, temps morts). 

Per indicació de l’àrbitre, es podrà aturar el partit per fer una higiene de mans de tot 
l’equip o d’algun jugador en concret (tos....). 

Per decisió de l’arbitratge es desinfectarà la pilota: 

.- Abans de cada període. 

.- Quan la pilota surti fora de la pista. 

.- Quan l’àrbitre o consideri oportú. 

En la salutació de comiat no hi pot haver contacte físic, els equips es posaran en 
paral·lel a la taula d’anotadors i saludaran amb la ma o fent una reverència. Sempre 
mantenint els 2 metres (amb excepció del cas indicat abans). 

Un cop acabat el partit, la sortida es farà ràpidament per la porta del fons. Primer 
sortirà l’equip visitant i despès l’equip local. El cos tècnic del equip local desinfectarà la 
seva banqueta i ho deixarà tot apunt per el següent partit. 

ENTRENADORS/ES 

Els entrenadors han de portar obligatòriament les convocatòries a la BQ. (han d’haver 
validat la seva llicència signant el document de Responsabilitat) 

Han de portar bolígraf en cas d’haver de signar l’acta manualment. 



No poden donar instruccions als jugadors durant els períodes d’aturades per 
desinfecció. 

No poden saludar amb la mà als àrbitres. 

Es recomana porta mascareta FPP2. 

JUGADORS/ES 

Tots el jugadors i les jugadores de totes les categories han de descarregar 
l’aplicació de la BQ Llicència i signar i validar el document de Responsabilitat de 
la Federació. (en cas de menors ho han de fer els pares) 

Les persones Federades que no validin la llicència no podran jugar. 

NETEJA I DESINFECCIÓ 

Entre partit i partit cal desinfectar: 

Zona de pista 

Proteccions 

Banquetes 

Lavabos 

Papereres 

ALTRES 

No es poden consumir aliments dins el pavelló. 

Cada jugador/a ha de portar la seva pròpia aigua. 

Tal i com indica el Protocol de la Federació Catalana de Basquet podran accedir les 
següents persones: 

ZONA ESPORTIVA:  

Equip Arbitral i Auxiliars de Taula: 6  

Jugadors/es (per Club): 12 

Cos tècnic (per club): 6 

ZONA ORGANITZATIVA: 

Personal del Club Organitzador: 5 

Delegat de Camp: 1 

ZONA DE GRADA: 

Federatius / Institucions: 8 



Directius : 5 per club 

MITJANS DE COMUNICACIÓ: 

Fotògraf: 3 

Premsa:5 

Per qualsevol aclariment sobre el nostre protocol, podeu comunicat amb el correu 
electrònic secretaria@sallebasquet.cat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


