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INSTRUCCIONS COVID TORNEIG XII HORES DE MISERCÒRDIA 
BÀSQUET MANYANET REUS 

JUGADORS I EQUIP TÈCNIC 

• Els jugadors han de venir canviats de casa i amb un calçat diferent al que portin per anar al 
carrer.  

• Es permet l’accés dels integrants de l’equip amb 30 minuts d’antelació. Si s’arriba abans 
s’hauran d’esperar a fora del pavelló.  

• Cal dur la mascareta posada en tota la instal·lació exceptuant els moments d’escalfament i 
partit. 

• Els jugadors disposaran de vestuari per dutxar-se a l’acabar. Cal que l’equip visitant avisi 
abans de l’esdeveniment si en faran servir. 

• No es pot deixar res dins el vestuari, tot allò que es porti haurà d’anar a la banqueta.  
• No es poden utilitzar els vestuaris per a fer les xerrades tècniques, ni abans ni a la mitja part 

del partit.  
• L’escalfament s’haurà de fer a la pista de joc, o en el seu defecte, als espais exteriors 

habilitats. 

EL PARTIT 

• Tothom disputarà 4 períodes de 12 minuts correguts.  
• Hi haurà 5 minuts d’escalfament a pista, com a mínim.  
• Evitem l’ús reiterat de temps morts així com sortir a pista d’una manera àgil. Evitarem 

endarreriments.  
• L’arbitratge i els auxiliars de taula som els mateixos entrenadors i entrenadores del club. 

No hi hauran àrbitres federats. 
• Ha de ser una jornada lúdica i preparatòria per a la competició. La finalitat no és guanyar 

el partit, sinó competir-lo.  

PÚBLIC 

• L’aforament total del pavelló és de 160 persones. Per tal de no sobrepassar aquest límit es 
recomana fer un ús responsable dels acompanyants.  

• TOTS els acompanyants majors de 16 anys hauran d’omplir un formulari que el trobaran 
just a l’entrada del pavelló en un codi QR.  

• Es demana que no generar aglomeracions així com també una sortida àgil al finalitzar el 
partit per poder deixar espai lliure als assistents del pròxim partit.  

• Està prohibit menjar i beure a les grades del pavelló, però si que es permet a les zones 
exteriors de la instal·lació 

• La mascareta és d’ús obligatori a totes les nostres instal·lacions, siguin interiors i exteriors.  

Hi haurà servei de bar amb un espai exterior habilitat per a la consumició dels diferents 
productes.  

Seguiu en directe les 12 hores a través del nostre Instagram: @basquetmanyanetreus 


