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INSCRIPCIONS

 • S’oferiran únicament 250 places per la cursa. Es faran dues sortides de 

125 participants cada una.

 • Si la normativa sanitària oferís la possibilitat de fer esdeveniments 

esportius amb més participants, s’ampliarien les places disponibles

. 

 • En el moment de fer la inscripció, es demanarà el temps previst per fer la 

prova per així poder ordenar els participants per calaixos de sortida.



RECOLLIDA DE DORSALS

 La recollida de dorsals es durà a terme a les instal·lacions de TRIBE (Gremi d'Hortolans, 15, 07009 Palma) 
els dies 13 i 14 de maig de les 16:30h a les 19:30h

 • Mentre es faci cua per recollir el dorsal, s’haurà de respectar la distància de seguretat. 

 • Als documents de la cursa, tindreu disponible dues autoritzacions per recollida de dorsals a tercers 
(una per clubs i l’altre pels companys)

 • Durant la recollida de dorsals, totes les persones implicades hauran de dur la mascareta posada. 

 • Per recollir el dorsal serà obligatòria l’entrega del document d’exoneració. 

 • A cada taula habilitada hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic. 



PROTOCOL DE SORTIDA

 Es faran 2 sortides de 125 persones separades per 1 hora de diferència. 

 • La sortida s’organitzarà en format roller-start en grups de 25 persones separades per la distància de seguretat. 

 • Mentre es circuli per dins el nucli urbà s’haurà de dur la mascareta. 

 • S’hauran d’evitar els grups en els moments previs a la sortida. 

 • Els propis participants deixaran la bossa de guarda-roba a l’espai habilitat per a tal efecte. 

 • L’ordre i grup de sortida serà notificat als participants els dies abans de la cursa per correu electrònic. 

 • Les sortides es donaran es espais amplis on es pugui garantir la distància de seguretat. 

 • 5 minuts abans de la sortida tots els participants s’hauran de col·locar al seu lloc de sortida. 





PROTOCOL D’AVITUALLAMENT

 Els participants tenen totalment prohibit tocar qualsevol cosa dels 
avituallaments. Serà el personal voluntari el que servirà als participants. 

 Dins la zona d'avituallament serà obligatori l’ús de la mascareta. 

 El personal voluntari encarregat de la gestió de l’avituallament haurà de 
portar mascareta i netejar-se les mans periòdicament. 

 Demanem als participants que tinguin paciència i comprensió si els 
avituallaments son més lents. Eviteu aglomerar-vos sobre les taules i espereu 
mantenint la distància. 



PROTOCOL D’ARRIBADA

 La zona d’arribada estarà tancada al públic per evitar aglomeracions. Només 
hi podrà accedir personal voluntari, sanitari i de l’organització. 

 Els participants hauran d’abandonar la zona d’arribada el més aviat possible. 

 S’elimina l’avituallament final de meta i es donarà una bossa d’avituallament 
a cada participant on hi haurà un avituallament complet. Una vegada 
recollida la bossa, el participant haurà d’abandonar la zona d’arribada. 

 A partir del moment en que s’entri al nucli urbà serà obligatori l’ús de 
mascareta. 


