
PROTOCOL PARTITS CBSP
PAVELLÓ MUNICIPAL DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Normes generals:

- L’accés al pavelló està restringit a les persones autoritzades.

- Els/ Les jugadors/es han de venir canviats/des de casa, amb calçat de carrer. Dins el
pavelló es posaran el calçat de joc.

- Cal respectar les normes de seguretat i higiene de la instal·lació i les indicacions del
personal responsable.

- Al pavelló cal portar sempre màscara.

- Hi haurà vestidors i dutxes disponibles només per als equips sèniors.

Abans del partit:

- En arribar, cal esperar fora de la instal·lació. S’avisarà tant quan els equips puguin entrar
a la pista com quan els/les acompanyants puguin accedir a la grada.

-  Els  equips  i  acompanyants  accediran  al  pavelló  per  la  porta  principal,  de  forma
separada, primers els equips i després els acompanyats.

- Per accedir a la instal·lació cal seguir el protocol de seguretat i higiene.

- Quan entrin a la pista, cada equip anirà a la seva zona de banqueta, evitant accedir a la
zona de l’altre equip i a la taula d’anotadors.

- Cada banqueta disposarà d’una taula per dipositar el material higiènic de l’equip.

- Les persones acompanyants que podran accedir a la grada seran les que constin a la
relació  facilitada  prèviament  al  nostre  responsable  COVID.  Equips  visitants:  1
acompanyant  per  jugador  de  pre-mini  a  junior  (12  persones);  i  1  seient  doble  (dos
persones del mateix nucli familiar) per jugador en categories sènior (24 persones).  Equip
local: 1 seient doble (dos persones del mateix nucli familiar) per jugador (24 persones).
Qualsevol canvi es notificarà prèviament. 

Durant el partit:

- Els partits són a porta tancada. Tan aviat com comenci el partit, no es permetrà l’accés a
ningú més

- Els/les acompanyants no es podran moure del seient assignat fins que acabi el partit,
excepte per anar als lavabos o força major. Hauran de romandre al seu seient fins que
se’ls convidi a abandonar la instal·lació.

- Qui vulgui sortir durant el transcurs del partit no podrà tornar a entrar a la instal·lació.



Després del partit:

-  Les  grades  es  buidaran  de  forma  ordenada  i  seguint  les  indicacions  del  nostre
responsable COVID. Mentre no es rebi cap indicació, cal romandre en el seient assignat.

- La sortida per als/les acompanyats serà per la porta d’emergència de la grada, fins a la
vorera del carrer, sense aturar-se.

- Els equips sortiran el més ràpidament possible per la porta d’emergència situada al fons
l’esquerra del pavelló. Fora hi ha un espai habilitat per a fer els estiraments.

- Els equips sèniors que facin ús del vestidor sortiran per la porta principal del pavelló.
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Model per a equips visitants, categoria pre-mini a junior.

Nom del Club/entitat:

Equip:

Data partit: Hora:
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