
 
  

 

 

 
 

PROTOCOL DE CAP DE SETMANA (COMPETICIÓ) 

D’acord amb les recomanacions per a la pràctica esportiva segura a les instal·lacions esportives de la ciutat de 
Barcelona, definides per l’Institut Barcelona Esports (IBE) i la Federació Catalana de Patinatge prenem les següents 
mesures per la pràctica de l’hoquei patins. 

 

ACTUACIONS GENERALS 

S’haurà d’emplenar per part de tots els usuaris de la instal·lació (propis i dels equips contraris en cas de competició) 
un full de responsabilitat conforme els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la 
COVID19 (document adjunt). 

També s’haurà d’emplenar, pels delegats dels respectius equips, el full de traçabilitat. 

Presencia de públic a les competicions. Per tal de garantir les limitacions d’aforament establertes es limita el 
número d’espectadors per jugador un MÀXIM de 2 persones fins la categoria Infantil (aforament màxim 40 
persones). Els partit de categoria Juvenil, Junior, Fem17 i Sènior, seran a porta tancada. Els acompanyants d’ambdós 
equips estaran separats i es situaran en diferents zones de la grada. Els nuclis familiars podran seure junts i 
mantindran la distància prudencial de 1,5 metres amb els altres nuclis familiars (del mateix equip o equip contrari). 

Ús de vestuaris. Es podrà fer ús dels vestuaris per canviar-se, però estarà prohibit l’ús de la dutxa.  

Accessos i circulació de seguretat. Els esportistes podran accedir a la instal·lació 60 minuts abans de l’inici del partit, 
sempre i quan estigui tot l’equip i acompanyats d’entrenadors i delegats. Els equips entraran per recepció i seguiran 
el circuit establert per la instal·lació (passadís interior PAV-2). Els acompanyants dels equips només podran entrar 
acompanyats pels delegats designats per cada equip com responsable i amb el full de cribratge (facilitat per la 
Federació Catalana) emplenat. Només podran accedir a la instal·lació quan la grada estigui buida. L’accés serà 
l’establert per la instal·lació (passadís superior de les grades). 

La sortida dels equips seran conjuntes, es a dir, haurà de sortir tot l’equip junt amb els delegats i entrenadors, tal 
qual han accedit a la instal·lació. Seguiran el mateix circuit per sortir que a l´hora d’entrar. Els acompanyants hauran 
de sortir de la instal·lació acompanyats del delegat responsable de cada equip, just quan finalitzi el partit. El circuit 
de sortida es el mateix que el d’entrada. 

Dins de la instal·lació es obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. L’única excepció es quan es realitza l’activitat 
esportiva. 

 


