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PROTOCOL D’ACTUACIO PARTITS CEB 
SANT JORDI  

(per a equips visitants) 
 

1. PLANIFICACIÓ DEL PARTIT 

1.1. Control d’assistència als partits: Cada equip (Club) haurà de tenir perfectament 

relacionades a les persones que assisteixen al partit, tant siguin esportistes, 

entrenadors o tècnics a efectes de poder facilitar el seu rastreig. 

1.2.  Cada equip portarà el seu propi material: hidrogel, mascaretes, guants, farmaciola. 

 

2 ARRIBADA I ACCÉS DELS JUGADORS. 

3.1 El CEB Sant Jordi, designarà a una persona del club per efectuar el control d’accés 

i serà el responsable de fer complir el protocol d’entrada. 

3.2 La persona responsable designada pel CEB Sant Jordi, farà passar d’ un a un als 

jugadors/es prenent-los la temperatura amb un termómetre digital sense contacte.  

3.3 Aquesta persona podrà demanar document identificatiu als jugadors, entrenadors o 

persones acompanyants, si ho considera oportú. 

3.4  A mida que els jugadors vagin accedint al vestíbul, es desinfectaran les mans amb 

gel hidroalcohólic que el club posa a disposició a l’entrada al recinte. 

3.5  Si s’estigués disputant un partit, els jugadors esperaran -amb la mascareta posada 

en tot moment- a la sala polivalent annexe a la gradería. 

3.6  Els jugadors, amb la mascareta posada en tot moment, baixaran les escales que 

donen accés a la pista, i ocuparan la seva pista i la seva banqueta.  
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4 ESCALFAMENT 

4.1 Cada equip ocuparà la seva meitat de pista i no podrà fer ús de la taula dels auxiliars 

de taula. No estarà permès traspassar la meitat de la mateixa pista. Cada equip 

romandrà en la seva meitat i hi desenvoluparà les seves activitats d’escalfament de 

forma ordenada. En cap cas cap membre de cap dels dos equips podrà asseure’s, 

recolzar-se o tenir contacte amb la taula d’anotadors amb la finalitat de mantenir-la 

preparada higiènicament fins a l’arribada de l’equip arbitral.  

 

4.2  Prohibició de salutacions. Està totalment prohibit la salutació a membres de l’altre 

equip o equip arbitral mitjançant contacte físic (mans o abraçades). Es recomana fer 

les salutacions respectant la distància de separació evitant el contacte físic.  

 

4.3  Qualsevol diàleg amb els àrbitres, tant per comentar qualsevol incidència prèvia com 

en aquells casos en què es comunica a la taula d’anotadors els jugadors participants 

i el cinc inicial, es farà de la següent forma:  

• Els entrenadors portarà sempre la seva mascareta degudament col·locada tapant 

boca i nas. 

• Mantindrà sempre una distància de seguretat interpersonal de almenys 2 metres. 

• No estarà permès saludar l’equip arbitral amb les mans i molt menys tenir 

qualsevol mena de contacte físic. 

• Comunicarà als auxiliars de taula el cinc inicial i farà la seva signatura evitant 

estar massa a prop d’ells. En cas d’acta de paper, caldrà que l’entrenador porti el 

seu propi bolígraf per signar. En el cas que hagués de signar amb el de l’anotador, 

aquest s’haurà de desinfectar abans i després de la signatura.  
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5 MESURES DURANT EL PARTIT 

5.1  No es podran fer servir els vestuaris sota cap concepte, amb l’excepció de que un 

jugador, árbitre o acompanyant tinguin una necessitat urgent. No es podràn fer servir 

tampoc per a fer xerrades tècniques abans, a la mitja part o desprès del partit. 

5.2  Mascaretes esportives. Els jugadors i àrbitres que ho desitgin les podran portar. Els 

entrenadors, jugadors substituts, acompanyants, auxiliars de taula i resta de 

participants col·laboradors hauran de portar-les en tot moment, siguin esportives o 

quirúrgiques. Cal pensar en la custòdia de les mascaretes dels jugadors que estiguin 

en pista. Per exemple, dins un sobre de paper individualitzat.  

5.3  Ampolla d’aigua i tovalloles. Cadascú caldrà que porti la seva i en cap cas es podran 

compartir.  

5.4  Rentada de mans durant el partit: Cada jugador s’haurà de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de començar cada període. En cas de no estar en el quintet 

inicial del període corresponent, ho farà en el moment que es produeixi la seva 

entrada al camp cobrint una substitució. És recomanable que en qualsevol 

substitució, el jugador que entra a pista es renti les mans.  

5.5  Aturades per a higiene dels jugadors: 

• Per indicacions dels àrbitres, aquests podran aturar el partit si ho consideren 

necessari per si algun jugador hagi de fer una rentada de mans o hagi de fer 

alguna actuació donat que algun jugador esternuda, tus o necessita una 

neteja del nas. 

• És recomanable després dels temps morts que els jugadors facin una rentada 

de mans. Sí que serà obligatori per a aquells jugadors que sigui la seva 

primera vegada en sortir a pista dintre d’aquell període.  
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5.6  Prohibició d’instruccions tècniques dels entrenadors durant els moments d’higiene 

personal. No està permès durant el temps en què es dugui a terme la rentada de 

mans, ús de mocadors i altres la realització d’indicacions tècniques als jugadors/es. 

La finalitat única és garantir la higiene. 

5.7 Comunicació amb els àrbitres. Els jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des i 

qualsevol persona que participi en el partit, quan s’hagin de dirigir a l’àrbitre caldrà 

que ho facin:  

• Els entrenadors/es i els delegats/des es dirigiran sempre amb mascareta. 

• Els jugadors/es mantindran sempre almenys, dos metres de distància, en ser 

major l’exhalació per l’esforç de l’activitat. 

• El diàleg haurà de ser sempre fet amb el màxim respecte i sense alçar la veu 

i molt menys de forma airada o irritada, ja que es pot produir major expulsió 

de saliva en parlar.  

 

6 MESURES D’APLICACIÓ DESPRÉS DEL PARTIT 

6.1 Salutació de comiat. No hi haurà d’haver contacte físic; els equips es col·locaran 

paral·lelament a la taula d’anotadors on es trobaran els àrbitres i entre ells es 

podran fer una reverència amb el cap o bé aixecant un braç i sempre mantenint la 

distància de 2 metres.  

6.2 Retirada de la pista. Es farà de forma ordenada i abandonar la instal·lació de forma 

individual i sense formar aglomeracions ni aturar-se uns quants a parlar. En cas 

que hi haguessin més partits de forma simultània a la mateixa instal·lació, 

l’entrenador haurà de vetllar perquè els seus jugadors surtin degudament de la 

instal·lació sense barrejar-se amb membres dels altres equips.  

 

A Rubí, a 18 de Març de 2021. 


