
Secció bàsquet. A.E. Pare Manyanet

PROTOCOL PARTITS

EL PARTIT:

o Es recomana que l’equip visitant es porti el seu gel hidroalcohòlic.
o Assistència i/o entrada a la instal·lació 30 minuts abans del partit.
o El responsable del club serà l’encarregat de recollir el registre de participants de l’equip

que disputa el partit.
o Escalfament en pistes exteriors o pavelló segons disponibilitat d’altres partits.
o Els jugadors no podran entrar a la seva meitat de pista fins que ho indiqui el

responsable del club.
o Durant descansos entre períodes i mitja part no es podrà accedir a pista, només els

participants del equips que estan jugant.
o La mascareta serà d’ús obligatori a la banqueta i en tota la instal·lació. Només es pot

treure en el moment de jugar.
o No es permet escopir, ni lavabo ni papereres. Hi ha mocadors d’un sol ús, es poden

utilitzar per això. Una vegada fets servir, a la paperera de pedal i rentat de mans amb
aigua i sabó.

o No es poden fer xerrades en els vestuaris, només s’utilitzen per canviar-se el calçat.

Les instal·lacions:

● Accés per la porta principal del pavelló, i es seguirà circuït que porta al vestuari per la

zona del passadís. L’entrada està senyalitzada i es circula per l’esquerra.

● S’accedirà quan l’equip estigui al complet i entregat el paper amb les dades que

demana el protocol de la FCBQ (annex 1).

● Abans d’accedir es prendrà la temperatura a tots els membres de l’equip (jugadors i

tècnics) així com també es posaran gel hidroalcohòlic.

● Els vestuaris romandran tancats i només seran utilitzats com a via d’entrada a pista i

per canviar-se el calçat.

● Les sabates de carrer no podran entrar a pista, per tant, aquestes seran canviades dins

el vestuari d’accés a pista.

● Es vindrà vestit de casa amb la roba de partit. No es permet el canvi de roba així com

tampoc l’ús de les dutxes.

● Obligatori portar mascareta fins al moment de començar activitat física. Només se la

poden treure els jugadors.

● Les bosses que portin els participants no es podran deixar als vestuaris, s’hauran de

deixar darrere la banqueta de l’equip.

Acabat el partit hi haurà dues sortides:

o Si es juga en laterals: lateral del marcador es surt per una porta que dona accés a la

graderia i d’es d’allà es marxa cap a la porta d’entrada del pavelló; o bé en el lateral de

la entrada, es sortirà per la porta taronja d’accés directe a pista.

o Per desplaçar-se pel pavelló, és obligatori l’ús de mascareta.

o Sempre sortirà primer l’equip visitant i una vegada aquest hagi sortit de la instal·lació,

serà el torn del nostre equip.
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Desinfecció:

● El vestuari es procedirà a desinfectar després de cada ús per part dels equips. És a dir,
quan aquest al complet marxi.

● Es disposarà de gel hidroalcohòlic a peu de pista. També n’hi haurà al vestuari.
● Al vestuari es disposa d’aigua i sabó, així com paper d’un sol ús per a eixugar-se mans i

també paperera amb tapa de pedal.
● Les banquetes es desinfectaran al finalitzar el partit per part del nostre club.
● Hi haurà líquid desinfectant per a les pilotes i pista ubicades en un punt d’higiene a

l’abast de tothom.
● Es desinfectarà el terra de la pista després de cada partit.

ASSISTÈNCIA PÚBLIC

✔ Està permès l’assistència de públic a les nostres instal·lacions.

✔ L’aforament permès a pavelló és del 50%, al pati és del 50%.

✔ Abans de entrar a les instal·lacions es prendrà la temperatura i caldrà posar-se el gel

hidroalcohòlic.

✔ Partits pavelló:

o S’hi podrà accedir 10 minuts abans de l’inici del partit, si el partit anterior ha
acabat amb temps per poder-ho respectar, sinó s’entrarà una vegada acabi i
hagin buidat la instal·lació.

o L’equip local sempre seurà a la dreta de la pista on es jugui, i l’equip visitant a
l’esquerra. (Visitant: part marcador, local: part hall)

✔ Partits pistes exteriors:

o El públic entrarà en el mateix moment que els jugadors.
o Els acompanyants han de estar en la zona predeterminada durant tot el partit,

no es permet jugar a les pistes que estan buides.

✔ Per a tots els partits el control de l’aforament es realitza a través de la App “Afority” i

per poder accedir a les instal·lacions és necessari escanejar el codi QR de l’entrada a
través de l’app. Qui no la tingui descarregada no hi podrà accedir. Es recomana venir
amb l’app descarregada i el registre fet. Al marxar, és molt important sortir a de la
instal·lació a través de la App. En cas de no fer-ho, els acompanyants del següent partit
no podran entrar ja que l’app no ho permetrà.

✔ Dins de l’app es signarà el document d’autorresponsabilitat.

✔ No es permet ni menjar ni beure en les instal·lacions i cal portar la mascareta posada

en tot moment.

✔ Acompanyants:

PATI PAVELLÓ

PARTIT LATERAL PARTIT CENTRAL
Local Visitant Local Visitant Local Visitant

3 per jugador 3 per jugador 2 per jugador 2 per jugador 3 per jugador 3 per jugador
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Clàusula recollida de dades genèrica En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de

protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica

3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals aportades en aquest

formulari seran tractades per ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PARE MANYANET, amb la finalitat exclusivament

de control accés instal·lacions esportives per minimitzar el risc de contagi de la covid-19. Aquestes dades

es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut (30 dies) i sempre que no exerceixi cap

dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà

cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les seves dades ja no

siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. Així mateix, l’informem que

té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al

seu tractament dirigint-se a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PARE MANYANET, amb domicili C/ PARE

MANYANET, 25 43205 REUS (TARRAGONA) o enviant un correu electrònic a

aeparemanyanet@reus.manyanet.org, junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret,

indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol

moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la

retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades

personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).
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ANNEX 1. LLISTAT DE CONTACTES DE L’EQUIP A ENTREGAR ABANS DE JUGAR EL PARTIT

Entitat/club:

Equip:

Responsable equip:

Telèfon responsable:

RELACIÓ JUGADORS/ES

NOM I COGNOMS JUGADOR/A TELÈFON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RELACIÓ TÈCNICS I ALTRES ACOMPANYANTS

1

2

3

4

5


