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Atenent a la resolució d’autorització per part de la Directora General de Salut Pública i Addiccions, de 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de data 14/10/2020, tota persona que assistisca 

lliurement a presenciar el partit de competició del 25 d’octubre entre l’Ontinyent 1931 CF i el Club de Futbol 

Atlètic Muro en l’estadi El Clariano, ACCEPTA I ES COMPROMET a: 

 

1. Permetre el control de la seua temperatura (S’autoritza l’entrada amb una temperatura inferior 

a 37’5 ºC) 

2. Mostrar el seu abonament per a la lectura del codi QR identificatiu. 

3. Entregar la seua entrada si no és soci o sòcia, perfectament complimentada. 

4. Les entrades només donen accés a la grada de General. 

5. Els socis i sòcies de la Llotja i Tribuna poden accedir lliurement a la grada de General. 

6. Els aficionats de l’equip visitant ocuparan la grada de General nº 6, la que hi ha més al sud. 

7. Seguir les instruccions rebudes pels vigilants de seguretat i el personal col·laborador de 

l’esdeveniment. 

8. Circular pels passadissos i escaleres atenent a les següents pautes: 

a. Circule per la seua dreta, deixant la part esquerra per al sentit contrari. 

b. No deu ocupar més de la meitat del passadís o escalera. 

c. Devem permetre eixir abans d’entrar. 

d. Mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres amb aquells que es troben davant. 

9. Seguir els traçats que s’aconsellen. 

10. A respectar i col·laborar per no superar el 50% de l’aforament de Tribuna, Llotges i General. 

11. A respectar la capacitat màxima dels serveis higiènics. 

12. A utilitzar els dispensadors de sabó i de gel hidro-alcohòlic. 

13. Utilitzar de forma permanent la mascareta de protecció, a excepció dels espais permesos. 

14. En la grada de Tribuna i de General, ocupar els seients amb etiquetat verd. 

15. En la Llotja, ocupar les cadires amb etiquetat verd, sense superar el 50% de capacitat 

màxima de cada llotja (8 persones). 

16. No beure ni menjar en cap grada de Tribuna, General i Llotges. 

17. A permanéixer sobre els punts verds del paviment per al consum de beguda o menjar 

(distància de 1,5 metres). 

18.  A permanéixer sobre els punts taronges del paviment mentre es fuma (distància de 2 

metres). 

19. Col·laborar per garantitzar una eixida escalonada i pausada, procedint de la següent manera: 

a. Els assistents de les llotges per l’escalera específica per a ells. 

b. Els assistents de Tribuna sector A i B per l’escalera central de la Tribuna. Es 

procedirà per sectors, primer els assistents al sector B, i després els del sector A. 

c. Els assistents a Tribuna sector C i D per l’escalera situada al nord en el sector D. Es 

procedirà per sectors, primer els assistents al sector D i després els del sector C. 

d. Els assistents a la grada de General 1, 2 i 3 per l’eixida nord. 

e. Els assistents a la grada General 4, 5 i 6 per l’eixida central est.  

 

OBSERVACIONS 

1. Les Llotges i la Tribuna seran ocupades per aquells abonats que disposen de reserva de 

seient. 

2. Si s’assoleix el 50% d’aforament en la Llotja, els socis i sòcies de Llotja podran ocupar la 

Tribuna o la grada de General. 

3. Quan s’assolisca el 50% de capacitat de Tribuma els socis i sòcies podran ocupar la grada 

de General. 

4. L’entrada és obligatòria per a tots els xiquets i xiquetes que no siguen socis. 

http://www.ontinyent1931cf.com/
mailto:Ontinyent1931cf@gmail.com


 

ONTINYENT 1931 CLUB DE FÚTBOL 
www.ontinyent1931cf.com 
Ontinyent1931cf@gmail.com 

Av. Del Tèxtil, 18, Ontinyent, 46870 (València) 

 

2 
 

RECOMANACIONS: 

1. Es recomana a les persones majors que accedisquen a l’estadi amb suficient antelació per 

a major tranquil·litat. Al mateix temps, es recomana que ocupen els seients de les files 

superiors evitant deixar espais buits entre ells (sempre respectant l’etiquetat verd). 

2. S’ocuparan les tribunes de dalt cap avall, completant les files sense deixar espais.  
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