PROTOCOL ACTUACIÓ ENTITATS EN PARTITS OFICIALS / AMISTOSOS
1.

RESPONSABLE
◦

2.

3.

Entitat Esportiva – l’entitat esportiva és la responsable màxima del partit.

CONTROL ENTRADA RECINTE
◦

S’encarreguen els clubs. Reunió prèvia amb CME per establir com procedir.

◦

Mesures:
▪

Control de temperatura a tots els assistents

▪

Control assistents i aforo - Tots els assistents hauran de signar el full control o declaració responsable

▪

Control entrada i sortida puntual – s’ha de determinar com controlar a aquestes persones.

VESTIDORS
◦

NO S’AUTORITZA L’ÚS DE VESTIDORS. No s’autoritzen vestidors en partits oficials i amistosos, ni per als
equips de casa ni per als equips rivals. Només s’autoritzen vestidors per a l’equip arbitral.

4.

NETEJA I DESINFECCIÓ ENTRE PARTITS
Els clubs han de desinfectar el material i equipament que utilitzat en els partits:
◦

Taules i cadires

◦

Banquetes

◦

Marcadors

El CME deixarà preparat material per a la desinfecció.
5.

BANQUETES I TAULES ÀRBITRES
◦

6.

ZONA TÈCNICA
◦

7.

8.

El CME ampliarà la zona amb més banquetes i cadires per garantir la distància de seguretat.
Responsabilitat del delegat de camp:
▪

Ús de mascaretes.

▪

Control aforaments permesos a cada espai.

▪

Accés només persones autoritzades.

▪

Neteja i desinfecció material i equipaments.

▪

Informar als rivals i al cos arbitral de les mesures de prevenció

REUNIÓ JUGADORS PRÈVIA AL PARTIT
◦

Evitar aglomeracions .

◦

Mantenir sempre la distància.

◦

Mascareta en tot moment.

◦

Xarrades tècniques en espais oberts i amb distància (s'entén que no porten mascareta).

EQUIPS DE SO – PRÈVIA SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ DEL CME
Només el manipula només un responsable i se desinfecta després de cada ús.

9.

ENTITATS RIVALS I EQUIP ARBITRAL
◦

Garantir sempre la distància social.

◦

Ús de mascaretes, excepte quan escalfen o juguen. A la banqueta, en esports d’un sol canvi.

◦

Control de temperatura.

◦

Destinar un lloc per al cos arbitral a l’exterior, per a punt informatiu, d’actes i responsables.

◦

Accés màxim 45 minuts abans del partit.

◦

No donar aigües a l’equip rival.

◦

Mínim contacte en l’equip rival – no salutacions, no xarrades ni prèvies ni al final del partit.

◦

Mínim temps possible dintre del recinte.

◦

Pilotes – cadascú que es porte les seues pilotes per escalfar.

LES ENTITATS SOU RESPONSABLES D’INFORMAR PRÈVIAMENT ALS EQUIPS RIVALS DELS PROTOCOLS DEL CME.
REMARCANT QUE NO HI HA VESTIDORS I COM HAURÀ DE PROCEDIR EL PÚBLIC VISITANT.
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