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Secció de Muntanya del Club Pollença



CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

� Possibilitat de disposar de la zona de sortida i d’arribada tancada al públic no participant.

� Mesures sanitàries especials.

� A tots els voluntaris se’ls hi proporcionarà una mascareta FFP2 per garantir la seva 
seguretat.  



RECOLLIDA DE DORSALS

� S’habilitarà espai suficient i a l’aire lliure per complir la distància de seguretat. 

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

� No es podrà recollir el dorsal de terceres persones. 

� Durant la recollida de dorsals, tots els participants hauran de dur la mascareta posada. 

� Abans de recollir el dorsal hi haurà habilitat un dispensador de gel hidroalcohòlic. 



PROTOCOL DE SORTIDA

� Les sortides es donaran seguint el format tradicional individual.

� Mentre es faci la cua per sortir serà obligatori l’ús de la mascareta. 

� A la fila de sortida s’haurà de mantenir la distància de seguretat.

� Només podran accedir a la zona de sortida els participants que cridi l’organització. 



PROTOCOL D’AVITUALLAMENT

� Els participants tindran 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 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. 

� Cada participant haurà d'abandonar la zona d’arribada el més aviat possible. 

� A la zona d’avituallament, totes les persones s’hauran de netejar les mans i demanar el 
que volen als voluntaris. 



PROTOCOL ENTREGA DE TROFEUS

� Malauradament s’han de suprimir els podis mixtes per evitar concentracions de persones. 

� Els caixons dels podis estaran separats per complir la distància de seguretat. 

� Els premiats i premiades hauran de pujar al podi amb la mascareta. 

� La zona d’entrega de trofeus estarà tancada al públic i just hi podran accedir els 
premiats i premiades. 

� No es penjaran resultats de la cursa en paper i s’hauran de consultar a la pàgina web 
d’Elitechip o a la seva aplicació. 



MOLTES GRÀCIES


