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Todo isto, sen prexuízo da aplicación de todos os protocolos
establecidos ao efecto.
O equipo local, a través do Delegado de Campo ou persoa que exerza as
súas funcións (en caso de non presentar delegado) será o responsable de
que todo o equipo técnico que usen os oficiais de mesa estea
axeitadamente desinfectado e de que haxa, polo menos, un dispensador
de xel desinfectante na mesa a disposición de oficiais e árbitros.
De igual xeito, en caso dun uso autorizado de vestiarios, o equipo local, a
través do Delegado de Campo, velará porque estean nas condicións
sanitarias adecuadas e esixidas polos protocolos establecidos.
Os xogadores e xogadoras non inscritos na acta non poderán estar no
banquiño.
En canto á identificación de
oficiais de mesa e/ou árbitros,
etc) é importante gardar as
proceder á desinfección de
teléfonos, tablets, etc..)

participantes dos equipos por parte dos
(DNIs , documentos acreditativos con foto,
distancias de seguridade establecidas e
todo o material que se use (bolígrafos,

Tanto a mesa de oficiais como os banquiños deberán estar colocadas a
unha distancia mínima de 2 metros da liña lateral (como xa está
establecido) e a unha distancia máxima (se a instalación o permite) de 4
metros. Sempre que a instalación o permita deberán estar colocados á
maior distancia posible sen superar estes 4 metros. En calquera caso,
banquiños e mesa, deberán estar colocados á mesma distancia da liña.
Tanto os tempos mortos como as sustitucións deben solicitarse desde a
liña de banquiño de cada equipo respectivo (facendo os sinais
correspondentes e pedíndoo a viva voz). As cadeiras de banquiño non
deben colocarse en ningún caso.
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Establécese unha "pausa de recuperación" de 1 minuto de duración á
metade de cada cuarto. A partir do minuto 5 do cuarto (minuto 4 en mini e
premini), os árbitros deterán o xogo tras calquera violación, falta, canastra
convertida de calquera dos dous equipos ou interrupción de calquera tipo.
Nesta pausa, que non está establecida como un tempo morto normal (é dicir,
non é para dar instrucións senón para paliar as posibles molestias causadas
pola máscara) os/as xogadores/as poderán dirixirse aos seus banquiños a
recuperarse. Sempre que manteñan a distancia social establecida, e cunha
ampla separación entre eles/as, poderán quitarse a máscara, beber auga, etc.
Do mesmo xeito sucederá para árbitros e oficiais. Por favor, sempre
mantendo unha distancia suficiente. A duración desta pausa será controlada
pola mesa de oficiais.
Cando o partido se interrompa por calquera circunstancia propia do xogo,
xogadores, xogadoras e árbitros poderán, sempre que manteñan unha
distancia suficiente, apartarse a algún lado da pista para quitarse a máscara
(sempre cumprindo a forma máis hixiénica de quitala e poñela).
Un mal uso, manifesto e intencionado da máscara será advertido polos
árbitros e podería, nalgúns casos, ser sancionado posteriormente con falta
técnica se reitérase devandito mal uso. No entanto, é responsabilidade dos
propios xogadores e xogadoras e dos seus adestradores e adestradoras o uso
correcto de ditas máscaras.
Aconséllase reducir ao máximo as conversas entre xogadores ou xogadoras,
adestradores e adestradoras e árbitros e se é necesario mantelas debe
gardarse a distancia suficiente.

Será de obrigado cumprimento durante cada encontro que se empreguen
tres botes de xel desinfectante diferenciados: un para a mesa de oficiais e
outro para cada equipo.
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Os árbitros e oficiais de mesa que o desexen poderán realizar o seu labor
substituíndo o chifre chabitual polo chifre electrónico (con son homologado
de aproximadamente 125 decibelios). Unicamente haberá que ter en conta
que os dous árbitros deberán usar o mesmo tipo de chifre, ou ben
electrónico (o mesmo tipo de son e, xa que logo, o mesmo modelo de chifre)
ou ben normal. Na mesa de oficiais, do mesmo xeito, usarase chifre
electrónico ou normal pero non ambos. Na mesa poderá usarse un chifre
diferente ao dos árbitros. En caso de discrepancia deberá prevalecer o uso do
chifre normal.

