PLA ACTUACIÓ MESURES COVID-19
PLA DE MESURES COVID19 Cursa de Fons de Sant Lluís 10k 15-11-20
L’ús de mascareta serà obligatori en tot moment fins a l’instant de prendre la sortida, en el
recinte hi haurá varios dispensaris de gel hidroalcolic i es pendrá la temperatura als
partícipants.

RECOLLIDA DE DORSALS
• Els participants podran recollir el dorsal el dies previs a la cursa als llocs que es designarà els
propers dies i en l’horari que s’establesqui en el reglament a fi de evitar aglomeracions.
• El dia de la cursa no hi haurà entrega de dorsals per evitar aglomeracions
• A la taula dels establiments de recollida de dorsals i bossa de corredor hi haurà gel
hidroalcohòlic.
SORTIDES
• La zona de sórtida es delimitarà en cons i es preparà el lloc de sortida, per guardar distancia
de seguretat de 2m entre participants i les sòrtides serán escalonades cada 10 segons en grups
de 6 participants mitjençant el sistema Rollin start per guardar distancies.
• Es realitzaran sortides dels participants cada 10 segons
• Es limitarà la zona més les zones de sortides comparat als altres anys.
AVITUALLAMENT
• No hi haurà avituallament líquid a l’inici de cursa, hi haurá avituallament liquid al km 5
aproximadament, aòn cada partìcipant agafará el got/botil. Haurá avituallament líquid al final
de la cursa.
• L’avituallament s’espaiarà al màxim per evitar aglomeracions, el personal de la organització
portará mascareta i guants al avituallament en tot moment.
• S’haurà d’abandonar la zona de arribada el més aviat possible.
META
• Mascareta obligatòria just en creuar Meta.
• S'habilitarà una zona tancada de post meta per evitar aglomeracions a l'arribada dels
esportistes.
• S'evitarà l'entrada de el públic a la zona post meta.
ENTREGA DE PREMIS / PODI
• Serà obligatori presentar-se a recollir el premi. No es lliurarà a cap company.
• Es controlarà l'aforament de públic i que guardi distancia de seguretat.
• Els calaixos del podi estaran degudament separats i l´acte será ràpid i senzill

