PLA DE MESURES COVID-19 DUATLÓ POPULAR DE MENORCA
L’ús de la mascareta és obligatòria en tot moment fins pocs segons abans de la sortida. Durant
la prova s’ha de portar guardada a dins la vestimenta
EXPLICAIONS TÈCNIQUES
•
•

No hi haurà reunió tècnica.
Els dubtes es resoldran per correu electrònic a grupesportiuesport@hotmail.com

RECOLLIDA DE DORSALS
•
•

Els participants hauran de dur firmat el document d’exoneració de responsabilitat
(adjunt per descarregar).
A la recollida de dorsals els participants hauran de passar un control de la
temperatura. Els participants que superin els 37,6 graus Celsius se li negarà la
participació a la prova.

ENTRADA / SORTIDA A BOXES
•
•

•
•
•

No es podrà accedir a la Zona de Boxes fins l’hora establerta.
Check In diumenge 22 de novembre de les 8:45h fins les 9:15h per a les categories
cadet, juvenil, elit-sub23,màster, veterà i per equips. Les categories pre-benjamí,
benjamí, aleví i infantil el realitzaran 10 minuts després de finalitzar la prova anterior.
El Check Out es farà just finalitzar la prova, donant un marge de 10 minuts.
Els participants hauran d’entrar amb la seva mascareta. Hi haurà dispensadors amb gel
hidroalcohòlic tant a la entrada com a la sortida de la zona de transició.
Desinfecció de calçat a l’entrada.

SORTIDES
•
•
•
•

Les sortides es faran en format Rolling Start
Ordenades per ordre de dorsal de 0 a 100
Es realitzarà en tandes de 4 esportistes amb una separació de files de 1,5 metres
Una sortida cada 15 segons.

TRANSICIÓ
•

Separació de 1,5 metres entre participants

TRANSCURS DE LA PROVA
•

No es pot fer drafting (anar a roda) durant la carrera ni en el ciclisme.

AVITUALLAMENT
•
•
•

Cada esportista es fa càrrec del seu propi avituallament.
No es podrà compartir avituallament amb els companys.
No es poden llençar bidons, ni agafar-ne d’algú extern. Tant sols es pot utilitzar el
propi de la bicicleta o el guardat a la zona de boxes.

META
•
•
•

S'habilitarà una zona tancada de post meta per evitar aglomeracions a l'arribada dels
esportistes.
S'ha d'evitar l'entrada de el públic a la zona post meta.
S'haurà d'abandonar la zona de meta el més aviat possible.

ENTREGA DE PREMIS
•
•
•
•
•

Serà obligatori presentar-se al podi per recollir el premi. No s’entregarà a cap
company.
Es controlarà l’aforament del públic
És obligatori l’ús de la mascareta
El premiat agafarà de la taula l’obsequi corresponent.
Es realitzaran dues entregues de premis. En la primera s’entregaran els premis de les
categories cadet, juvenil, elit-sub23,màster , veterà i per equips. En la segona es farà
entrega dels premis de les categories pre-benjamí, benjamí, aleví i infantil

