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Consideracions generals
• És obligatori que tothom (atletes, entrenadors/tècnics, organitzadors, jutges, oficials, voluntaris,
públic...) faci ús de mascaretes, així com dispensadors de gel desinfectant als accessos a les diferents
zones. Els i les esportistes i l’equip tècnic han de portar el seu propi gel hidroalcohòlic i aplicar-se’l a l’accedir
al parc, abans i després d’iniciar la cursa.

• Els atletes es podran treure la mascareta en el moment de la sortida, la qual s’hauran de tornar a
posar just després de l’arribada.
• El contacte entre atleta i jutge en qualsevol moment de la prova es realitzarà verbalment i
mantenint la distància de 1,5m; criteri que hauran de respectar també totes les persones que
participin de qualsevol forma a l’esdeveniment.
• És necessari augmentar els controls d’accés i dissenyar fluxos unidireccionals. S’aconsella que els
esportistes i acompanyants, estiguin presents a l’esdeveniment el temps just i prudencial abans i
després de la corresponent cursa, prioritzant la presència escalonada de tothom.
• En llocs tancats s’haurà d’exposar el nombre màxim d’atletes / persones, que mantenint la
distància poden romandre, segons les mides de la carpa /sala secretaria / etc.
• Si es creu convenient el servei d’un bar, aquest haurà de complir la normativa vigent sanitària per
aquest sector.
• No es penjaran classificacions a taulells físics, es facilitarà aquesta informació per megafonia i per
Internet, una vegada finalitzada la jornada.
• No es lliuraran dorsals el dia de la prova; no s’acceptaran inscripcions in situ el mateix dia de la
jornada.
• El punt de sortida no pot coincidir amb el punt d’arribada. És preceptiu que els atletes en espera
es mantinguin allunyats de l’àrea d’inici fins el moment de la sortida. No es podrà saludar en finalitzar
la prova i s’abandonarà immediatament la zona de competició; els esportistes recolliran el seu
avituallament, si s’escau, i es dirigiran a una zona oberta.
En categories mini i prebenjamí, els infants podran accedir a la zona de sortida o zona d’escalfament
acompanyats del seu tècnic o tècnica responsable.
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Per a evitar sortides amb molta aglomeració d’esportistes segons l’espai disponible i la participació
prevista, els organitzadors tindran la facultat de poder programar dues o més sortides dins la mateixa
categoria, resultant la classificació final segons els temps assolit per cada esportista.
• En la mesura del possible el recorregut de tots els circuits serà d’una sola direcció no obstant, en
cas contrari, l’amplada d’aquest vial serà de mínim 3 metres d’amplada per tal de garantir la
distància mínima de seguretat.
• L’avituallament, que es pugui contemplar, haurà d’estar en un espai obert, el més allunyat possible
de la zona de meta. Solament el personal imprescindible haurà de romandre en aquesta zona. Es
recomana, en tot cas i segons les circumstàncies, el lliurament únicament d’aigua, evitant la
facilitació d’aliments o borses amb molta manipulació.
• La zona d’entrega de premis estarà suficientment separada de la zona d’arribada. Es farà en un
espai reservat, completament delimitat i restringit per a les persones que no formin part de
l’operativa del mateix lliurament.
Els lliurament de cada categoria es realitzarà una vegada es determini la seva corresponent
classificació final i de manera successiva, evitant al màxim la possibilitat d’aglomeracions.
Els atletes hauran d’agafar personalment (autoservei) el premi que els hi correspongui i dirigir-se al
calaix corresponent.
Una altra opció d’entrega de guardons, és lliurar-los justament en arribar a cada corresponent cursa.
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