
PROTOCOL DE PARTITS
CV  GRANOLLERS

RESERVA PRÈVIA 
L'equip local i visitant han d'informar dels espectadors que vindran

al partit. L'equip local avisarà al rival de quantes persones podran

accedir a la grada, i aquest haurà de fer arribar el llistat amb els

noms, cognoms i núm telèfon de cadascun d'ells.  Els espectadors

del CV Granollers hauran de seguir el mateix procediment a través

de l'entrenador/a de l'equip implicat.

15 MINUTS ABANS DE L'INICI
Els espectadors podran entrar a la instal·lació 15 minuts abans de

l'inici del partit.

Per entrar, obligatori l'ús de mascareta, indicaran al responsable de

l'entrada el seu nom i cognom per tal que el busqui al llistat de

reserves. Un cop dins caldrà posar-se gel hidroalcohòlic a les mans i

dirigir-se, seguint les fletxes marcades, cap a les grades.

RESPECTE I COL·LABORACIÓ
Els espectadors han de respectar els seients permesos per asseure's,

exceptuant aquells casos de persones que convisquin juntes i es

podran asseure de costat. Cal respectar les distàncies marcades,

mantenir la mascareta posada durant tot l'esdeveniment i

col·laborar en el bon compliment del protocol.

SI MARXO, NO PODRÉ TORNAR A ENTRAR
Si algun espectador ha de sortir en algun moment del partit, entre sets o

abans de finalitzar-lo haurà d'avisar al responsable de la instal·lació per tal

que li obri la porta i no podrà a entrar a la instal·lació.

No es podrà sortir a fumar i tornar a entrar.

VESTUARIS 
Cap dels dos equips disposarà de vestuaris, per tant, caldrà que les

jugadores i l'equip tècnic vinguin canviats a la instal·lació.

Els àrbitres tampoc disposaran de vestidors.

AL FINALITZAR EL PARTIT...
Un cop finalitzi el partit els espectadors han de sortir de la

instal·lació, seguint les fletxes marcades i el més aviat possible. 

Les jugadores i l'equip tècnic sortiran per la porta d'emergència que

se situa a la pista.

MOLTES GRÀCIES PER DONAR SUPORT A LES JUGADORES!!

INDIVIDUALMENT ,  SOM  UNA  GOTA .  JUNTS ,  SOM  TOT  UN

OCEÀ .

SI  TENS  DUBTES :  AECVALLBONA@GMAIL .COM

WWW.AECARLESVALLBONA.CAT


