
ATENCIÓ: NOVES RESTRICCIONS I CANVIS  SANT SILVESTRE CIUTAT D’INCA 2021

L'evolució de la pandèmia en els últims dies i l'augment de contagis en la població, ens obliguen a prendre
mesures  de  seguretat  sanitària   que  contribueixin  a  minimitzar  el  risc  de  contagis  en  l'esdeveniment
(corredors, espectadors, voluntaris, l’equip de l’organització...).

En cas que aquest protocol contradigui en algun punt el Reglament de la cursa (o qualsevol altra informació
que figuri al web), prevaldran les mesures d’aquest document.

Aquestes són les NOVES CONDICIONS de participació en la SANT SILVESTRE CIUTAT D’INCA 2021. Per
descomptat, si després de conèixer-les vols cancel·lar la teva inscripció, et retornarem el 100% de la teva
inscripció.

Es cancel·la la cursa Mini Sant Silvestre 2021 (INFANTIL).

CONJUNT DE NOVES INDICACIONS I MESURES Cursa Sant Silvestre joves i adults (nivell d’alerta 
sanitària 3):

Tothom (organització, corredors,  públic...):

Obligatorietat de l'ús del denominat certificat COVID Digital UE (CCD-UE), o la documentació autèntica que
acredita un contingut idèntic a aquest certificat — que acredita que el seu titular es troba vacunat amb pauta
completa, o que ha superat la COVID dins dels sis mesos anteriors o que ha obtingut un resultat negatiu en
una prova de detecció d'infecció activa en dates immediatament anteriors (PCR o d'antígens amb resultat
negatiu a Espanya en les últimes 72 i 48 hores respectivament) —.

Públic assistent:

Control d’accés a la instal·lació per tal de garantir l’aforament limitat.
Obligatorietat de l'ús del denominat certificat COVID Digital UE (CCD-UE) i del DNI.
Se situarà en els espais delimitats  i en cap cas hi accedirà amb begudes o menjar.
El públic assistirà assegut.
S'ha de procurar la distància màxima possible entre els assistents a l'esdeveniment.
És obligatori l'ús de mascareta, en tot moment, per a les persones de més de sis anys .

Corredors:

Les  inscripcions únicament  seran  anticipades  en  línia  fins  al  30  de  desembre  a  les  23.59  h
(www.elitechip.net). No s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa.
Recollida de dorsals i de la camiseta tècnica es durà a terme el 31 de desembre a partir de les 11.00 h i
fins a les 16 h, al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. 
Cada corredor  únicament  podrà  recollir  el  seu  dorsal  amb la  presentació  prèvia  del  denominat  certificat
COVID Digital UE (CCD-UE) acompanyat del DNI o altre document identificatiu.
L'ús de  la  mascareta  és  obligatòria: tant en l'exterior com a l'interior de la pista, abans i després de la
realització del recorregut.
Es cancel·la l’avituallament de sòlits situat a l’arribada de la cursa, però es mantindrà l’avituallament de
líquid (aigua).
Cancel·lacions: En cas de voler cancel·lar la teva inscripció i recuperar els doblers  pots fer-lo des d'avui fins
al pròxim 30 de desembre, seguint les instruccions de la web.
El lliurament de premis tendrà lloc a les 17.30 h i  únicament i  assistiran els corredors i  les corredores
premiades.
 
Gràcies per la vostra comprensió

http://www.elitechip.net/



