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Durant la Setmana del partit 

• Enviar al club al correu coordinacio.cbsantpol07@gmail.com  l’equip local i 

visitant han d’enviar el Annex 4 i 5 del protocol de la Federació (adjunts al 

correu), és obligatori posar els noms i números de telèfon, ja que el seu ús serà 

exclusiu per realitzar la traçabilitat en cas de positiu COVID. Aquesta llista 

s’haurà d’enviar abans del dijous d’aquella setmana. 

• El límit d’assistents com a públic visitant és de 20 persones, en cas ser partit únic. 

Si es juga pista transversal, el límit de públic visitant es 15 persones. 

Durant el partit 

• Els assistents a la grada entraran per la porta principal, se’ls hi prendrà la 

temperatura i es comprovarà que és la persona apuntada al full enviat 

anteriorment comentat. Hauran de portar mascareta obligada per la federació. 

Hauran de respectar els seients marcats, a no ser que siguin una mateixa 

bombolla familiar. 

• Els jugadors entraran per la porta del darrere quan el responsable li confirmi la 

entrada, hauran d’entrar tots junts, es comprovarà que totes les persones que 

estan a la llista son els que entraran. Se’ls hi prendrà la temperatura i se’ls 

aplicarà gel hidroalcohòlic. Hauran de portar unes vambes d’ús exclusiu per la 

pista, es a dir, no podran entrar a pista amb les vambes de carrer. L’ús del 

vestuari estarà prohibit en tot moment. 

• Els assistents a pista hauran de portar la mascareta que obliga la federació en tot 

moment, excepte quan estiguin jugant (foto de baix). 

 

 

Mai es podrà entrar a pista fins que no hagi marxat l’equip anterior i s’hagi 

desinfectat l’espai i mobiliari comú. 
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• NO HI HA accés a vestidors. 

 

En cas de positiu 

• Es trucarà al responsable del equip i es passarà la llista al CAP per tal d’informar 

a les persones adients. 
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