
 
 
 
 
 

PROTOCOL TEMPORADA 2021-2022 (SITUACIÓ COVID-19) 
 

 
ABANS DEL DIA DE PARTIT 

 
Es permet l’entrada de públic .  

Màxim: 

- 50 persones equip local 

- 30 persones equip visitant  

CATEGORIA PREMINI I MINI  ( quan coincideixen dos 

partits a la vegada) 

Màxim  

- 25 persones equip local 

- 15 persones equip visitant 

 

- La inscripció es farà prèvia en un enllaç facilitat als 

delegats dels equips locals i al coordinador dels equips 

visitants. 

Podran inscriure’s fins divendres a les 18 hores, moment en que l’enllaç 

quedarà inactiu. 

El conserge de la instal·lació demanarà identificació per permetre l’entrada el 

dia de partit. 

 

 

 ENTRADES  
 

L’accés es farà per la porta vermella que està en el carrer Garcilaso 99. 

 
Els jugadors podran accedir a la instal.lació 45 minuts abans de l’hora de 

partit. Hauran d’accedir tots junts al pavelló. 

 



El públic podrà accedir 15 minuts abans de començar el partit. Han d’entrar 

tots junts 



S’ha de ser ser puntual en l’hora d’entrada.  

Tots els jugadors/es hauran de portar mascareta i no se la trauran fins el 

moment que comencin a escalfar. 

Els entrenadors i resta d’equip tècnic no es trauran la mascareta en cap 

moment. 

 
Hi ha varis punts de gel hidroalcohòlic. 

 
 
 
 

LAVABOS /VESTUARIS 
 

Es podrà anar mantenint totes les mesures higièniques. 

 
Es podran utilizar els vestuaris per xerrades amb els jugadors sempre i quan 
tots portin mascareta. 
 
Es podran fer servir les dutxes sota la responsabilitat de cada equip. 

 
 
 
 

ACCÉS A PISTA 
 

Es pot accedir a la instal·lació 45 minuts abans , però només 

podran accedir a la pista un cop quedi lliure pels equips que 

estiguin disputant el partit anterior. 

 

Es podrà seure en les cadires o banquetes quan hagin estat 

desinfectades.  

En els partits de primera hora es podrà escalfar en la mitja pista 

corresponent a cada equip, sempre mantenint la distància entre  els 

jugadors/es. En els partits de segona hora es podrà escalfar en la 

pista exterior ubicada en els pisos alts sempre mantenint la separació 

entre els equips. 

 

  Els entrenadors han de dur sempre la mascareta posada.  

  Els jugadors/es han de portar la mascareta posada quan estiguin a la banqueta.



  
 

DESPRÉS PARTIT 
 

- Els jugadors s’han de posar la mascareta. 

 
- No estirar a pista, a no ser que sigui l’últim partit de la jornada. Es 

pot estirar en la pista exterior ubicada en l pati de dalt, respectant 

els espais que puguin estar ocupats per equips que escalfin pel 

partit següent i per l’altre equip que pot estirar. 

 
- Sortir de pista el més ràpid posible el més àgil possible ja que cal 

procedir a la desinfecció pel següent partit. 

 
- Sortir de la instal.lació el més ràpid possible després d’estirar.   

 
- La sortida es farà també per la porta del carrer Garcilaso , per una 

porta diferent a la de l’entrada. 



 


