
Seure als punts blaus
Respectar la distància de 
segurtetat en tot moment

LA PISTA HA DE QUEDAR TOTALMENT 
BUIDA ENTRE PARTIT I PARTIT

Mascareta
Gel hidroalcohòlic 
Higiene mans Control 

temperatura
Registre 

assistents

No treure’s 
la mascareta

No menjar 
ni beure

No ús WC 
ni vestuaris

No aixecar-se 
ni sortir

15’ abans de l’inici del partit 
Pl. Del Nord (escala principal)

ENTRADA

DURANT EL PARTIT

Final del partit
Escala pista – Porta c/ Alzina

SORTIDA

37.3

#75anysblaus#totssomblaus   

PROTOCOL 
PÚBLIC PARTITS LLUÏSOS

24 1 PERSONA  / JUG.
AFORAMENT PÚBLIC 12 12+LLG V



ANNEX 4 
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL ASSISTÈNCIA 

A-  CLUBS ESPORTIUS 

Aquest document s’haurà d’emplenar un sols cop a l’inici de la temporada i s’haurà d’actualitzar en el 
cas de produir-se canvis en la plantilla. Un cop complimentat el Registre, el responsable de l’equip 
lliurarà tan aquest primer Registre com les possibles posteriors actualitzacions al Responsable de 
Protocol de Club o Entitat. 

Nom del club/entitat:      Equip: 

Nom i Cognoms Responsable equip: Telèfon: 

RELACIÓ DE JUGADORS 
Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 

RELACIÓ DE TÈCNICS/STAFF EQUIP 
Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 

1 
2 
3 
4 
5 

ALTRES PARTICIPANTS 
Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 

1 
2 
3 
4 
5 

Data de realització: Data d’actualització 3: 
Data d’actualització 1: Data d’actualització 4: 
Data d’actualització 2: Data d’actualització 5: 

Nota: Aquest annex es facilita per la custòdia del club. 



PROPOSTA ANNEX 5
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC

B – MODEL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Aquest document haurà de realitzar-se a cada instal·lació, cada jornada de celebració de compe-
ticions, partits i/o esdeveniments. Un cop complimentat, el responsable del Protocol de cada club 
haurà de custodiar el registre durant com a mínim, 30 dies de de la celebració de l’esdeveniment.

Nom del club/entitat: BÀSQUET LLUÏSOS DE GRÀCIA

Instal·lació esportiva: LLUÏSOS DE GRÀCIA

Data:

Horari:

PISTA 1
HORARI EQUIP 1 EQUIP 2

Nom i cognoms/DNI/Telèfon Nom i cognoms/DNI/Telèfon

Nota: Aquest annex es facilita per la custodia del club

PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS 
PER LA COVID-19 ALS ENTRENAMENTS I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL
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