
PROTOCOL PER A LA REALITZACIÓ DE PARTITS 

CB Castellbisbal. Pavelló Illa Esportiva  

Per la celebració de partits al pavelló de l’Illa Esportiva, caldrà seguir el present 

protocol. Qualsevol tècnic i esportista ha d’haver-lo llegit i entès abans de la 

realització del partit. 

 

ACCES I SORTIDA DE L’INSTAL·LACIÓ i REGISTRE DELS ESPORTISTES I 

TÈCNICS:  

L’entrada dels equips es realitzarà per les entrades d’emergència, situades al 

costat de les escales que condueixen a les pistes de tenis, la sortida dels equips 

serà per les portes d’emergència situades al costat de l’spinning.  

1.- L’entrada es farà de manera ordenada (on a la zona destinada per aquest fi 

hi haurà un responsable del CB Castellbisbal), guardant les distàncies de 

seguretat i fent una neteja de peus amb les catifes i de mans amb gel 

hidroalcohòlic. Tanmateix, es farà un control de temperatura (per part del 

responsable del CB Castellbisbal) a esportistes i tècnics. Finalment, el 

responsable del CB Castellbisbal registrarà a tots els esportistes, tècnics i 

acompanyants amb nom i cognoms, telèfon mòbil i hora d’entrada i sortida del 

recinte esportiu.  

2.- No es podrà fer ús dels vestidors. En el cas dels lavabos n’hi haurà d’habilitats 

i correctament higienitzats.  

3.- Està explícitament prohibida l’assistència de públic i no haurà accés a les 

grades.  

 

MESURES ESPECÍFIQUES PER DISPUTAR EL PARTIT:  

1.- L’equip visitant portarà el seu propi material: hidrogel, mascaretes, guants, 

farmaciola, etc.. que utilitzarà durant el partit i el qual haurà de deixar a zona de 

la seva banqueta. A aquesta zona de banqueta situarem una paperera. L’equip 



local tindrà la mateixa disposició i obligació en el material. Hem substituït les 

banquetes per cadires. 

2.- El responsable de club posarà a disposició de l’equip visitant 3 pilotes 

degudament desinfectades per l’escalfament, 3 per l’equip local i la pilota de joc, 

que deixarà a la taula d’anotació.  

3.- La taula i les cadires hauran d’estar netes i desinfectades.  

4.- Per ús exclusiu de l’àrbitre, a la taula d’anotadors i haurà gel hidroalcohòlic i 

paper. A més hi haurà un desinfectant i paper d’un sol ús per netejar la pilota de 

joc sempre que ho cregui necessari.  

5.-. Els entrenadors, jugadors substituts, acompanyants, auxiliars de taula i resta 

de participants col·laboradors hauran de portar les mascaretes en tot moment, 

siguin higièniques o FFP2. Amb excepció del primer entrenador/a de cada equip 

que per normativa està exempt de portar-la. Cal pensar en la custòdia de les 

mascaretes dels jugadors que estiguin en pista. Per exemple, dins un sobre de 

paper individualitzat o una bossa de tela correctament identificades per evitar 

canvis en els mascaretes o pèrdua de les mateixes.  

6.- Caldria portar un ampolla d’aigua i tovallola INDIVIDUAL, per evitar 

creuaments.  

7.- Cada jugador/a s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans de 

començar cada període (ho farà en el moment que es produeixi la seva entrada 

al camp).  

8.- Queda prohibit escopir a pista o cap altre zona esportiva. Per aquesta 

necessitat caldrà anar al lavabo. 


