
NORMATIVA INICI COMPETICIÓ C.E. MARISTES GIRONA 

En el següent document es fa un recull de totes aquelles normes internes que s’han de complir 

al llarg de la competició de la temporada 2021/2022 al Pavelló Maristes Girona. 

 

1. L’entrada i sortida dels jugadors i equip tècnic del pavelló es durà a terme per la porta 

blanca lateral que dóna al LIDL, tot l’equip alhora i 45 minuts abans de l’inici del 

mateix. 

2. 10 minuts abans de l’inici del partit (o quan acabi el partit anterior si n’hi ha), s’obrirà 

la porta blanca lateral que dona al LIDL per tal que els acompanyants puguin accedir al 

pavelló. Els acompanyants dels equips hauran d’entrar alhora i estar apuntats a l’annex 

5 de la FCBQ (us l’adjuntarem al e-mail) que s’haurà de portar imprès i lliurar a 

l’entrada al corresponent responsable. Un cop iniciat el partit, la porta es tancarà i no 

s’hi podrà accedir. 30 acompanyants màxim per equip.  

3. Hi haurà una part de la grada destinada al públic local i una altra part al públic visitant. 

Els bancs de la grada estaran degudament senyalitzats indicant on es podran asseure 

els assistents, tot mantenint la distància de seguretat. 

4. Presa de temperatura a l’entrada, si qualsevol persona té una temperatura igual o 

superior a 37ºC no se li permetrà l’accés a les instal·lacions. 

5. Un cop dins, desinfecció de mans mitjançant un dels molts dispensadors col·locats 

arreu del pavelló. 

6. No es podran fer servir els vestidors, ni per canviar-se ni per dutxar-se, tan sols per 

primeres necessitats. 

7. Un cop finalitzat el partit i els respectius estiraments, tot l’equip haurà d’abandonar el 

recinte conjuntament per la mateixa porta on s’ha entrat. 

8. A l’entrada, el responsable de grup haurà de mostrar l’aplicació amb la convocatòria 

de tots els jugadors i cos tècnic. Tan sols es permetrà l’entrada a aquelles persones 

presents en la convocatòria. 

9. Obligatori entrar i sortir amb mascareta, tan sols es podrà treure un cop es comenci 

l’activitat física, jugadores i jugadors de banqueta, així com el cos tècnic, haurà de 

portar-la tota l’estona. 

10. Es disposarà de gel hidroalcohòlic. 

 

  


