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CARTA DE BENVINGUDA I MESURES DE SEGURETAT PER ALS PARTICIPANTS
3a CURSA I MARXA POPULAR CAMÍ DE FERRO 26 JUNY 2021
L'organització de la Cursa i Marxa Popular Camí de Ferro vol agrair la confiança dipositada en la celebració
d'una prova que discorre per les vies del tren de Sóller i que pretén unir el caràcter esportiu i cultural en una
cursa de caire popular, amb un format únic, innovador i que permet als participants gaudir del paisatge, la
natura i la història del traçat.
Igualment, volem recordar que la particularitat del recorregut per les vies del tren no està exempta de
possibles accidents que puguin ocasionar elements o components propis d'un traçat no apte per a la
circulació de persones.
Pel que recordem un seguit de mesures de seguretat per afavorir el normal desenvolupament de la cursa.
1. Atenció als passos a nivel sense barreres.
2. Precaució als encreuaments de les vies del tren.
3. Atenció als encreuaments de les carreteres que travessen les vies.
4. Precaució dins dels túnels.
5. Precaució a les séquies existents dins els túnels i entre les travesses.
6. L’entrada de cada túnel està numerada. Per a qualsevol emergència, cridar a
l’organització de l’esdeveniment.
7. Precaució amb les baranes.
8. Precaució als desnivells.
9. Precaució a les altures.
Aproximadament cada 30 metres hi ha un pal de ferro amb un número identificatiu per afavorir el
posicionament dels atletes en cas d'accident.
Per a qualsevol emergència telefonar a l’organització als següents contactes:
Organitzador: Víctor Calvo. 606938448
Director de carrera: Javier Lliteras. 616838907.
Coordinadora de la carrera: Dori Perea. 670347201
En cas de no tenir cobertura mòbil telefonar al 112.
Recordam els horaris de sortida de les tres modalitats de cursa:
• Cursa Camí de Ferro: Sortida des de l’estació de Palma a les 20:00h
• Mitja Camí de Ferro: Sortida des de la Plaça de Bunyola a les 20:00h
• Marxa Popular Camí de Ferro: Sortida des de la Plaça de Bunyola a les 20:15h.
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Mesures excepcionals Covid-19
La filosofia d’aquest esdeveniment ha estat sempre gaudir del traçat, del paisatge i de la naturalesa amb la
màxima seguretat de tots els participants, voluntaris, equip organitzador i públic assistent. En l'actual
situació derivada de la Covid-19 s’han pres una sèrie de mesures per millorar la seguretat de tots.
* Protocol de sortida:
- Sortida en format Rolling Star en grups reduïts separats per la distància de seguretat.
(Calaixos amb ordre de sortida segons marca registrada).
- Fins el moment de la sortida serà obligatori l’ús de la mascareta.
- S'evitarà l'agrupament de persones en els moments previs a la sortida per garantir la distància de seguretat.
- 5 minuts abans de la sortida, tots els participants es col·locaran en els calaixos de sortida corresponents
segons el nombre de dorsal.
* Protocol en els avituallaments:
- Dintre de les zones d’avituallaments serà obligatori l’ús de la mascareta.
- El personal de l'organització encarregat de la gestió dels avituallaments durà la mascareta en tot moment
i es netejarà les mans periòdicament.
- Es demana als participants paciència i comprensió en cas que els avituallaments s'alenteixin.
- S'evitaran aglomeracions sobre les taules i es respectarà la distància de seguretat.
* Protocol d’arribada a meta:
- Cada participant tindrà que abandonar la zona d’arribada el més ràpid possible, per evitar aglomeracions.
- Des del moment que el participant arribi a meta, serà obligatori l’ús de la mascareta.
* Protocol entrega de trofeus.
- Els calaixos del pòdium estaran separats per complir amb la distància de seguretat.
- Els premiats/es tindran que pujar al pòdium amb la mascareta.
- Serà el propi premiat/a qui recollirà el trofeu per indicació del personal de l’organització.
E-mail: camideferro@gmail.com

