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STAFF.



Tots els membres de l’ staff, aniran amb mascareta en tot moment.
L’organització serà l’encarregada de repartir gel hidroalcohòlic per totes les
zones on es realitza l’esdeveniment (entrada i sortida de box, recollida de
dorsals, postmeta, banys, etc.)

ENTREGA DE DORSALS.
 Construir un circuit de recollida de dorsals amb una entrada i sortida a la zona
d’entrega de dorsals diferenciada, per tal d’evitar que els participants es puguin
creuar entre si.

 Mentre els participant esperen per recollir els dorsals, hauran de respectar la
distancia de seguretat de 1,5m.

 Abans de recollir el dorsal, es mesurarà la temperatura als participants. No
podran participar a la prova aquells participants que superin els 37,5º.

 Hi haurà gel hidroalcohòlic a la zona d’entrega de dorsals perquè els membres
de l’organització i els participants es puguin desinfectar les mans.

GUARDAROBA.


No hi haurà servei de guardaroba.

CHECK-IN.



La mascareta serà obligatòria per entrar al box.
Es mantindrà en tot moment la distancia d’1,5m entre participants dins el box.

SORTIDES.



Les sortides es faran diferenciades per grups d’edat i amb grups el mes reduïts
possibles.
S’habilitarà una zona de sortida amb un espai suficient perquè es pugui
mantenir la distancia de seguretat en tot moment. La mascareta es mantindrà
fins pocs segons abans de la sortida.

CARRERA.



Durant la carrera i el ciclisme, els participants hauran de mantenir en la mesura
de les possibilitats la distancia de seguretat entre ells.
A la zona d’avituallaments, els voluntaris colocaran sobre una taula
l’avituallament i serà l’esportista el que el recollirà de sobre la taula per tal
d’evitar al màxim el contacte entre persones. L’avituallament serà ampli per tal
d’evitar possibles aglomeracions a aquestes zones.

META I POST META.
 S’habilitarà una zona vallada per a la meta, per tal d’evitar aglomeracions i que
hi pugui entra el públic.

 L’avituallament de la meta serà en línia per evitar que els participant es puguin
creuar entre si. Es seguiran les mateixes conductes que s’han exposat
anteriorment.

 No hi haurà zona de dutxes o vestidors.
 Els caixons del podi estaran separats per la distancia de seguretat.

