
PROTOCOL PARTITS BÀSQUET 

ACCÉS A LES INSTAL.LACIONS 

JUGADORS I TÈCNICS 

 Els jugadors i tècnics de cada equip entraran tots junts, en primer lloc entrarà l´equip 

local i seguidament l´equip visitant.  L´equip local entrarà 50 minuts abans de 

començar el partit i l´equip visitant ho farà 45 minuts abans de començar el partit.  

Tots els components de l´staff tècnic han de ser inscrits a l acta del partit, així com 

també si hi ha un jugador/a acompanyant. 

 En cas que el partit sigui el segon o tercer partit de la jornada els components de 

l´equip podran entrar 30 minuts abans de l´inici del partit, tots en bloc, si tenen espai 

per escalfar, en cas que no hi hagi espai per escalfar hauran d esperar que acabin els 

partits anteriors per entrar.  

 HORARIS ENTRADES EQUIPS 

             HORA PARTIT                          ENTRADA  

 9:00  8:15 

 10:30  10:00 

 12:00  11:30 

 10:00  9:15 

 11:45  11:15 

 

 Cal recordar que els jugadors/es han de dur la seva ampolla individual donat que 

seguint les normes Covid no podem fer servir les aixetes per beure.  

 Els jugadors/es han de dur sempre la mascareta excepte en el moment que es troben a 

pista jugant.   

PÚBLIC 

 Es permetrà llibertat d´  acompanyants per cada equip  sempre i quan no excedim de 

35 persones  cada equip que juga el partit. 

  Les dues aficions estaran separades i els seguidors del mateix equips també hauran de 

guardar les distàncies de seguretat sempre que sigui possible i si no és possible s´haurà 

de  dur mascareta.  

 Els acompanyants del primer partit entraran quan faltin 15 minuts per començar 

públic local i 10 minuts abans de començar el públic visitant.  Partit de les 9:00h , 

públic local entrarà 8:45h i públic visitant a les 8:50h.  

 En cas que el partit sigui el segon o tercer partit de la jornada els acompanyants dels 

equips hauran d´esperar que surtin els acompanyants del partit anterior per poder 

accedir a les instal.lacions . .  

 

 

 



VESTIDORS 

 No es permetrà l´ús de vestidors als equips. Tan sols si un equip visitant té un 

desplaçament llarg sí se li permetrà utilitzar-lo previ avís. 

 Els arbitres sí podran utilitzar el vestidor en cas que el necessitin tot i que recomanem 

la no utilització.  

TAULES HIGIÈNIQUES 

 A la pista de joc hi haurà una taula amb gel hidroalcohòlic, spray netejador, mocador 

d´un sol ús i un drap net per tal de poder netejar mans o material quan calgui.  

 

 

 


