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1. INTRODUCCIÓ 

Durant els partits que es faran, i fins a nou avís d’actualització, aquest protocol serà d’obligat i 

estricte compliment per tot el públic assistent, el club local serà l’encarregat de complir i fer 

complir aquestes mesures. 

Tota persona que no respecti i compleixi amb el present protocol serà expulsada del club, tots 

estem fent grans esforços per tal de minimitzar els riscos, i no podem tornar enrere. 

2. PÚBLIC ASSISTENT 

Per accedir a les instal·lacions del Casal Esportiu Riu Clar és imprescindible emplenar el formulari 

d’assistència individual que està al següent enllaç: http://adtorreforta.com/public/. El termini 

per fer i enviar el formulari finalitza dijous a les 21.00h, un cop superat només s’acceptaran 

sol·licituds individuals de persones que per raons tècniques no hagin pogut fer-ho a temps. La 

reserva d’entrades online serà per rigorós ordre d’inscripció. 

La reserva s’ha de fer, de manera obligatòria, per a tots els assistents, tant adults com menors 

d’edat. 

L’aforament complert adaptat de la instal·lació és de 54 persones, 9 localitats disponibles para 

cadascun dels 6 blocs de graderia disponibles. 

Quan només es jugui un partit al Casal Esportiu Riu Clar: l’equip local, l’ADT, tindrà assignades 

un total de 27 localitats, mentre que l’equip visitant gaudirà de 18; es reservarà el bloc que 

separa les dues zones per premsa i autoritats. 

Quan es jugui més d’un partit a la vegada al Casal Esportiu Riu Clar: tant l’equip local com el 

visitant disposaran d’un màxim d’una invitació per jugador, sent un màxim de 12 assistents per 

cadascun dels equips. 

El públic assistent entrarà: 

• 30 minuts abans de començar públic local 

• 15 minuts abans de començar públic visitant 

Un cop hagi començat el partit es tancaran les portes, i no es podrà accedir, malgrat causes 

justificades i comunicades prèviament.  La ubicació dels dos blocs de públic serà: zona de grades 

més llunyana de la porta d’accés pels locals; zona de grades més propera de la porta d’accés 

http://adtorreforta.com/public/
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pels visitants. Les localitats hàbils estan marcades amb un adhesiu blanc del Patronat Municipal 

d’Esports de Tarragona, està prohibit utilitzar seients que no estiguin marcats amb l’adhesiu. 

No es permet l’entrada de públic fins la sortida del públic de l’anterior partit, en la seva totalitat. 

A l’entrada es comprovarà nom i cognoms de les persones assistents, que hauran d’ensenyar el 

seu DNI per tal de ser identificats, també es farà un control de temperatura, i es prohibirà 

l’entrada a tota persona simptomàtica (que presenti una temperatura corporal superior a 37,3º). 

També s’haurà de desinfectar mans amb solució hidroalcohòlica que facilitarà l’ADT a l’entrada 

i sortida del pavelló. 

Serà obligatori en tot moment l’ús correcte de la mascareta, cobrint nas i boca, sent 

recomanable portar mascaretes quirúrgiques o FFP2, no higièniques de tela. 

La sortida serà immediatament al finalitzar el partit, evitant aglomeracions, en ordre i 

respectant la distància de seguretat de 2 metres. 

DISTRIBUCIÓ DE LES GRADES 

3. JUGADORS/ES 

Els jugadors i jugadores locals hauran d’accedir al pavelló 60 minuts abans de l’inici del partit. 

Els jugadors i jugadores visitants hauran d’accedir al pavelló 50 minuts abans de l’inici del partit. 

Si hi ha un partit en joc, tots els jugadors i jugadores hauran d’esperar fora per poder accedir, 

fins que els jugadors i jugadores que estan jugant acabin el partit i surtin, que hauran de sortir 

de pista immediatament. 

Els passadissos són únicament de circulació, està prohibit romandre esperant pels mateixos. 

A l’entrada es farà un control de temperatura, i es prohibirà l’entrada a tota persona 

simptomàtica (que presenti una temperatura corporal superior a 37,3º). També s’haurà de 

desinfectar mans amb solució hidroalcohòlica que facilitarà l’ADT a l’entrada i sortida del 

pavelló. 

Sempre que no coincideixin partits al Casal Esportiu Riu Clar: estarà permès l’ús de vestuaris 

per canviar-se abans del partit i per dutxar-se després, amb un aforament màxim de 4 persones 
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cadascun, cada equip disposarà d’un total de 3 vestuaris. Jugadors i jugadores no podran deixar 

res als vestuaris, ho hauran de treure tot quan l’hagin acabat d’utilitzar. 


