
INFORMACIÓ-PROTOCOL DE PARTITS PER ELS EQUIPS VISITANTS

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE PALAMÓS

EQUIPS: 

- Els jugadors/es hauran de venir 

- No es podrà fer ús de les dutxes 

- Accés als vestidors només per a zona WC

 

 

 

ENTRADA EQUIPS: 

 

1. 30’ minuts abans de l’inici del partit per els equips de Base (de Premini a Infantil)

2. 45’ minuts abans de l’inici del partit per els equips de la resta de categories.

3. No es pot entrar amb el calçat del carrer i serà necessari disposar 

exclusiu per a dins de la instal·lació.

4. Entrades i sortides diferenciades ( cada grup ha d’entrar de manera conjunta) i 

esglaonades ( cada grup ha de sortir de forma conjunta i separada de la resta).

5. Es recomana que els grups estables es t

apartat de la instal·lació, per evitar aglomeracions de familiars en l’entrada a la 

instal·lació. 

6. La instal.lació quedarà tancada un cop 

7. Es trobarà a  cada punt d’entrada i sortida líquid

8. Recomanable fer control de temperatura i portar un registre.

9. Portar registre dels esportistes del partit ( ja es fa amb l’acta)

10. Els esportistes hauran d’anar amb mascareta a l’entrada i sortida de la instal·lació, així 

com en els desplaçaments en zones comunes (passadissos, pista...)

11. · Full de declaració de responsabilitat (Annex 3) Els participants hauran de portar 
complert abans dels partits la declaració de responsabilitat.

12. · Material d’higiene dels equips: Cada 
mascaretes, guants, farmaciola el qual s’ubicarà en una petita taula al principi de la 
banqueta (entre la banqueta i la taula d’auxiliars). 
desinfectades abans del partit.

13. · Pilotes per a l’escalfament: El club local facilitarà el nombre de pilotes que 
s’estableixin a les corresponents Bases de Competició totalment netejades i 
desinfectades. 

 

                         

PROTOCOL DE PARTITS PER ELS EQUIPS VISITANTS

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE PALAMÓS 

 

Els jugadors/es hauran de venir canviats de casa 

No es podrà fer ús de les dutxes  

Accés als vestidors només per a zona WC 

30’ minuts abans de l’inici del partit per els equips de Base (de Premini a Infantil)

45’ minuts abans de l’inici del partit per els equips de la resta de categories.

No es pot entrar amb el calçat del carrer i serà necessari disposar 

exclusiu per a dins de la instal·lació. 

Entrades i sortides diferenciades ( cada grup ha d’entrar de manera conjunta) i 

esglaonades ( cada grup ha de sortir de forma conjunta i separada de la resta).

Es recomana que els grups estables es trobin amb el seu entrenador en un espai 

apartat de la instal·lació, per evitar aglomeracions de familiars en l’entrada a la 

La instal.lació quedarà tancada un cop finalitzat l’hora d’entrada. 

Es trobarà a  cada punt d’entrada i sortida líquid hidroalcohòlic. 

Recomanable fer control de temperatura i portar un registre. 

Portar registre dels esportistes del partit ( ja es fa amb l’acta) 

Els esportistes hauran d’anar amb mascareta a l’entrada i sortida de la instal·lació, així 

desplaçaments en zones comunes (passadissos, pista...) 

Full de declaració de responsabilitat (Annex 3) Els participants hauran de portar 
complert abans dels partits la declaració de responsabilitat.  

Material d’higiene dels equips: Cada equip portarà el seu propi material: hidrogel, 
mascaretes, guants, farmaciola el qual s’ubicarà en una petita taula al principi de la 
banqueta (entre la banqueta i la taula d’auxiliars). Les banquetes seran netes i 
desinfectades abans del partit. 

Pilotes per a l’escalfament: El club local facilitarà el nombre de pilotes que 
s’estableixin a les corresponents Bases de Competició totalment netejades i 

 

PROTOCOL DE PARTITS PER ELS EQUIPS VISITANTS 

30’ minuts abans de l’inici del partit per els equips de Base (de Premini a Infantil) 

45’ minuts abans de l’inici del partit per els equips de la resta de categories. 

No es pot entrar amb el calçat del carrer i serà necessari disposar d’un calçat d’ús 

Entrades i sortides diferenciades ( cada grup ha d’entrar de manera conjunta) i 

esglaonades ( cada grup ha de sortir de forma conjunta i separada de la resta). 

robin amb el seu entrenador en un espai 

apartat de la instal·lació, per evitar aglomeracions de familiars en l’entrada a la 

Els esportistes hauran d’anar amb mascareta a l’entrada i sortida de la instal·lació, així 

Full de declaració de responsabilitat (Annex 3) Els participants hauran de portar 

l seu propi material: hidrogel, 
mascaretes, guants, farmaciola el qual s’ubicarà en una petita taula al principi de la 

Les banquetes seran netes i 

Pilotes per a l’escalfament: El club local facilitarà el nombre de pilotes que 
s’estableixin a les corresponents Bases de Competició totalment netejades i 



 

 

 

 

 

PÚBLIC: 

 

1. Podrà entrar 15’ minuts abans de l’inici del partit. 

2. Entrades i sortides esglaonades. El departament d’esports informarà de les entrades i 

sortides habilitades . 

3. Un responsable del Club controlarà les entrades i sortides, així com informar al públic 

de la correcte circulació dins la instal·lació. 

4. Hi ha un aforament limitat (100 persones) un cop s’arribi a aquest aforament 
es tencarà l’entrada.  

5. NO VENIR EN CAS DE SÍMPTOMES O SI S’ESTÀ PENDENT DE PCR. 
6.  ACCEDIR MITJANÇANT EL CODI QR  
7.  MASCARETA OBLIGATÒRIA EN TOT MOMENT.  
8. GEL HIDROALCOHÒLIC PER ACCEDIR I SORTIR.   
9. NO ES PODRÀ ENTRAR NI SORTIR DURANT EL PARTIT 
10. Deu minuts abans de començar la competició, un acompanyant del CEP 

comprovarà que  els acompanyants de l'equip visitant i de l'equip local 
estiguin assentats als llocs corresponents. 

11. No es permet estar a peu dret ni fer desplaçaments per la instal·lació. 

12. Caldrà seguir el circuit de sortida i entrada marcat, sempre caldrà accedir per un costat 

de la fila i sortir per l’altre. 

13. Evitar les aglomeracions en les entrades i sortides 

14. No tindran accés  als WC 

15. Es podrà ocupar NOMÉS la zona de graderia, i seure 1 persona cada 4 seients. Els 

seients on no es pot seure estan marcats. 

 

 

 

ESCALFAMENT: 

 

 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 higienicament fins 
a l’arribada de l’equip arbitral. 

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. 

3∙ Pilotes d’escalfament. Com s’ha indicat en les mesures de planificació, l’equip local 
facilitarà el nombre de pilotes que estableix les bases de competició de la corresponent 
categoria degudament netes i desinfectades. L’equip visitant, si així ho desitja, podrà portar les 
seves pròpies pilotes, si així ho han acordat amb el Club local.  



4. Si la pilota traspassa la meitat de la pista i tingués contacte amb l’altre equip o amb 
alguna altra persona, haurà de procedir-se a la seva neteja i desinfecció abans de tornar-la a 
fer servir per a l’escalfament. 

 

MESURES D’APLICACIÓ DURANT EL PARTIT: 

 

1. Només s’utilitzarà una única pilota. Per garantir la seva higiene, s’usarà una sola pilota. En 
cas d’haver-se d’utilitzar una altra pilota, aquesta, prèviament haurà d’estar desinfectada. 

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

3. Rentada de mans durant el partit: Cada jugador s’haurà de rentar les mans amb 
líquid 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. 

4. 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 algún 
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 juga 

 

MESURES D’APLICACIÓ DESPRÉS DEL PARTIT: 

∙ 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. 

∙ Retirada de la pista. Es farà de forma ordenada bé cap als vestidors si es poden utilitzar, o bé 
abandonar la instal·lació de forma individual i sense formar aglomeracions ni aturar-se uns 
quants a parlar, s’ha d’abandonar la pista com a màxim 15 minuts després del partit, per tal 
de poder deixar la instal.lació a punt per el següent partit. 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. 

 


