NORMATIVA i RECOMENACIONS D’ACCÉS al Josep Comellas (Neptú 6, Barcelona)
EQUIPS
•
•
•
•
•
•

Els equips podran accedir al pavelló 45 minuts abans de l’inici del partit i s’hauran d’esperar a la
zona de darrera les banquetes, asseguts a terra.
En el cas de voler escalfar, podran accedir al vestidor a deixar les bosses i/o material, i sortiran al
carrer a escalfar.
Un cop acabat l’escalfament, recolliran les seves pertinences del vestidor (si s’escau) i baixaran a
la zona reservada per als jugadors (zona gimnàs), al costat de la pista de joc.
Els equips accediran a la pista de joc, un cop finalitzi el partit anterior i quedin la pista i les
banquetes buides.
A la pista només hi podran accedir les jugadores i jugadors i els membres del cos tècnic de l’equip
corresponent, acreditats amb la llicència federativa, per la qual cosa l’acta del partit serà el
registre de l’activitat.
Al no poder garantir una correcta desinfecció dels vestidors, no se’n podrà fer ús (darrera les
banquetes de cada equip, hi ha espai suficient per a deixar de manera ordenada les bosses i
material dels equips).

PÚBLIC:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada jugadora/jugador podrà dur dos acompanyants, prèvia inscripció al document federatiu
ANNEX 5 – Control accés de públic, d’acord amb l’aforament de la instal·lació:
- Categoria INFANTIL A SENIOR: 25 acompanyants per equip.
- Categoria PREMINI A PREINFANTIL: 12 acompanyants per equip.
L’accés a les grades es farà quan la grada estigui completament buida.
Els acompanyants dels equips sempre entraran en bloc, tots junts a la instal·lació, previ lliurament
del document ANNEX 5 – Control accés de públic.
Els acompanyants podran entrar al pavelló un cop ens sigui lliurada la llista de públic, per part
d’un responsable de l’equip; i entraran tots els acompanyants junts.
En finalitzar cada partit, els acompanyants hauran de sortir del pavelló, per a donar pas als
acompanyants del partit següent.
Dins la instal·lació sempre es circularà per la dreta (tant a l’entrar com al sortir).
En el moment d’entrar caldrà desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic.
Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a diferents punts de la instal·lació.
En tot moment caldrà dur la mascareta posada.
No es podrà beure ni menjar a la graderia.
Un cop acabi el partit, el públic haurà de sortir del pavelló al més aviat possible.

XARXES SOCIALS:
•

Les fotografies que es puguessin fer al llarg del partit podrien ser penjades a les nostres xarxes
socials (Instagram i Facebook).
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