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PROTOCOL ESPECÍFIC COMPETICIONS 

Aquest protocol segueix les indicacions establertes per la Federació 
Espanyola de Bàdminton, així com les recomanacions que estableixin 
les autoritats sanitàries. 

En el cas que una persona no segueixi les indicacions, protocols i 
 instal·lació 

immediatament. 

Tots els organitzadors hauran de tenir almenys una persona 
responsable de fer complir i guiar als participants en el compliment 
del present protocol i funcionament de les competicions catalanes. 

 

En els desplaçaments a la instal·lació 

mitjans de transport individuals, com la bicicleta, la moto o el cotxe, 
o a peu. 

-vos: 

 Utilitzeu mascareta. 
 Mantingueu la distància de seguretat de 2 metres a les 

andanes, a les parades i dins dels vehicles. 
 Si us trobeu persones conegudes, eviteu-ne el contacte i 

mantingueu sempre la distància aconsellada. 
 Procureu tocar el mínim imprescindible els elements comuns, 

com ara botons, barres, portes, seients, vidres, etc. 
 

servir, que sigui individualment. És millor utilitzar les escales 
mecàniques o pujar i baixar a peu, i sempre mantenint una 
distància de 2 metres entre persones. 

 Quan sortiu del transport públic i arribeu al pavelló, renteu-vos 
molt bé les mans amb aigua i sabó o solucions 
hidroalcohòliques. 

 

Accés a la instal·lació 

 Les competicions es faran a porta tancada només, l'accés a les 
instal·lacions esportives, només està autoritzada a esportistes, 
equip tècnic, jutges, arbitres, membres de la junta de l'entitat i 
personal autoritzat expressament.  

 És procurarà la presa de la temperatura amb un termòmetre 
d'infrarojos, prohibint l'entrada a la persona que presenti una 
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temperatura superior a aquella considerada com a segura per 
les autoritats sanitàries. 

 Portar DNI o llicència federativa 
  
 Accedir amb mascareta, que es podrà treure per realitzar 

at física. 
 Accedir amb la indumentària esportiva posada.  
 Mantenir la distància de seguretat de 2 metres a la porta 

 
 Portar una bossa o motxilla per guardar els objectes personals. 

 

Grades 

 Els jugadors i entrenadors un cop accedit a la instal·lació se'ls 
assignarà una localitat i/o espai on romandran tota la 
competició. 

 
la mateixa zona de la grada. 

 Els jugadors i entrenadors hauran de romandre a la grada, 
podran baixar a pista  

 Cada persona serà responsable de mantenir les distàncies de 
2m entre la resta de persones. 

 
sortida. 
 

Vestidors 

 s i tècnics 
accediran a la instal·lació per anar directament a la grada (no 
utilitzaran vestidors). 

 
 

 

Pista 

 Les pistes de joc es muntaran sense els següents materials: 
o Suports per marcadors i marcadors. 
o Cistelles per deixar el material propi. 
o Cistelles per deixar els volants. 
o Cadires per entrenadors. 

 És delimitar a terra 
raqueters amb una separació de 2 m. 
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Control de competició 

 La taula de control de competició podrà estar ocupada per tres 
persones: 

o 1 pel jutge àrbitre. 
o 1 per la taula de control. 
o  
o Sempre mantenint la distància de separació entre els 

espais de treball de 2 m.  
 A la taula nomes podran deixar-se les eines de treball, tots els 

objectes personals hauran de guardar-se a les motxilles. 
 Els espais de treball i lloc de la taula serà el mateix durant tota 

la competició. 
 Hi haurà una taula a part on els àrbitres deixaran les actes. 

Tots els volants utilitzats es deixaran a una caixa especifica. 
 

responsable de la taula de control durant tota la competició. 
 É odran dirigir els 

jugadors i entrenadors amb la taula de control i jutge àrbitre. 
 

ubicat diferent de les taules de control. 
 A la taula haurà d'haver-hi gel hidroalcohòlic disponible a un 

lloc visible. 

Control de competició [àrbitres] 

 
cadira específica per cada àrbitre i amb una separació de 2 m. 

 
motxilles i no es podran compartir bolígrafs, taules o elements 
similars. 

 Haurà d'haver-hi gel hidroalcohòlic disponible a un lloc visible. 
 

pistes. 
 tades al finalitzar cada 

partit.  
 

portar durant tota la competició el seu marcador i un cop 
finalitzada la competició es desinfectarà. 
 

Partits [abans] 

 
megafonia respectant els camins marcats pels organitzadors 
per les entrades i sortides.  
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 Hauran de baixar a pista amb el raqueter i portar tot el material 
necessari per al partit. 

 Els jugadors hauran de portar els seus propis volants per 
-los un cop acabat i guardar-los als seus 

raqueters. 
 El jugador que és cridat en primer lloc es col·locarà en el costat 

 
 tar situats a 2 metres de distància 

dels companys i adversaris. 
 No existirà cap contacte entre jugadors companys i adversaris. 

 

Partits [durant] 

 Utilitzar únicament el material individual i personal com la 
raqueta, roba, ampolla o tovallola.  

 Evitar agafar el volant amb les mans només per sacar i sempre 
 

 Tocar la xarxa el mínim indispensable. 
 Eixugar-se la suor fora de la pista i amb la tovallola personal. 
 No es podrà celebrar el punt per mitjà de qualsevol contacte 

amb el company. 
 El canvi de pista es farà per sota de la xarxa, al centre de la 

pista. En primer lloc ho farà el jugador/s que hagi guanyat el 
 

 

Partits [desprès] 

 Eixugar-se la suor, posar tot el seu material personals al 
raqueter i posar-se la mascareta.  

 En primer lloc sortirà de la pista el jugador que es trobi més a 

 
 El jugador guanyador serà l

partit a la taula de control. També recollirà els volants utilitzats 
durant el partit que hauran de ser dipositats a una caixa o 
cistella i tot seguit es rentaran les mans. 

 En tot moment es mantindrà la distància de seguretat de 2m. 
 

Quan arribeu a casa després de la competició 

 
individual. 

 Si trobeu veïns, manteniu la distància mínima de dos metres de 
seguretat. 
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 el casc, la 
cartera o altres elements que no necessiteu a dins de casa. 

 Renteu-vos de seguida les mans. La neteja de les mans és 
essencial i cal fer-la amb aigua i sabó o amb una solució 
hidroalcohòlica. 

 Eviteu portar la roba del carrer per dins de casa. Dutxeu-vos, 
canvieu-vos la roba i eviteu espolsar la que heu portat quan la 
poseu a rentar. 

 Netegeu els estris que utilitzareu a dins de la llar, com el mòbil, 
la tauleta o les ulleres, amb aigua i sabó o amb una solució 
hidroalcohòlica. 

 Si conviviu amb persones de risc, manteniu-hi el mínim 
contacte possible i respecteu sempre la distància de seguretat. 

 

Punts clau de control 

Muntatge 

 Control accés instal·lació 
 Delimitar amb marques 
  
 Aforament visible 
 Neteja freqüent 
 Pista de competició 

o Separació entre pistes de 2 metres 
o Delimitar zones raqueters 
o  

 Punts de desinfecció 
o Taula de control 
o  
o Zona utilització àrbitres 
o Cadires àrbitres 

 

  


