GP de Marxa del Vendrell
Mesures complementàries a seguir
Desplaçament
Per tal de desplaçar-se i entrar a la zona de competició es necessari el
certificat autoresponsable de desplaçament (darrer full del reglament) o,
existeix la possibilitat de fer-lo digitalment al següent link:
https://certificatdes.confinapp.cat/#/.
El document de declaració responsable de salut respecte a la COVID19
l’han de portar en format físic tots els participants (atletes, delegats,
entrenadors i avitualladors).Aconsellem que els delegats portin la
documentació de tos els participants en el moment de la recollida de dorsals
per part del delegat.
El delegat podrà fer entrega, a la secretaria de la prova, de la documentació
restant per aquells participants que arribin al circuit amb posterioritat a
l’entrega de dorsals.

Recollida de dorsals
Un delegat per club recollirà els dorsals juntament amb les acreditacions. Hi
haurà un sobre per club i no es faran entregues parcials de dorsals i/o
acreditacions.
Abans d’accedir a la secretaria de la prova, es prendrà la temperatura al
delegat que vingui a recollir la documentació.

Acreditacions
Tothom que estigui a la zona de competició ha d’estar degudament
acreditat. L’acreditació s’ha d’haver fet notificant-ho a la FCA amb
l’antel·lació indicada al reglament. No s’emetran acreditacions el dia de la
prova.

Hi haurà acreditacions diferenciades per delegats, entrenadors i personal
d’avituallament. Una mateixa persona pot exercir més d’un rol.
L’acreditació dels atletes és el dorsal.

Execució de les proves
Hi haurà una zona delimitada per l’escalfament. Aquesta zona està situada
a la zona adjacent a la sortida/meta del circuit.

El participant es compromet a no sortir a la cursa si nota símptomes que
poguessin ser compatibles amb el contagi del Covid-19. Es prendrà la
temperatura en el moment d’entrada a la zona d’escalfament. Amb una
temperatura superior a 37.2º no es podrà accedir-hi i tampoc participar en la
competició.
És obligatori l’ús de la mascareta en tant en l’escalfament, com en la
cambra de requeriments i fins el moment de la sortida. Es podrà escalfar
sense mascareta si es fa un escalfament individual i es mantenen les
distàncies de seguretat amb la resta de participants que estiguin a la zona.
A la cambra de requeriments no es podrà accedir sense mascareta.

S’accedirà a la cambra de requeriments pel costat dret de la plaça de la
lluna (el més proper a la zona d’esclafament -veure imatge superior-) i
s’ubicarà els participants en els diferents calaixos. Els jutges o personal
auxiliar acompanyarà els atletes a la sortida pel costat esquerra de la
cambra.
A l’accedir a la cambra de requeriments es farà entrega d’una bossa a cada
atleta per que hi deixi els seus objectes personals si ho necessita (xandall,
bossa, samarreta,…). L’atleta haurà de deixar la bossa a la cambra de
requeriments i la recollirà, un cop finalitzada la prova, a la zona d’arribada.
Cada bossa anirà identificada amb el número de dorsal i aquest serà
imprescindible per recollir-la.
En el moment que el jutge o l’auxiliar porti els atletes cap a la sortida, es
podrà deixar la mascareta a la bossa o llençar-la en els contenidors que hi
haurà al costat de la sortida de la cambra de requeriments.

La prova es cronometrada amb xip. Cada atleta portarà dos dorsals, un
situat al pit i l’altra a l’esquena. El dorsal amb xip ha d’anar situat al pit.
Un dorsal amb xip situat a l’esquena pot donar errors de lectura (i no ser
llegit) en el pas dels atletes per la línia de meta.

Avituallament propi d’atleta (20k)
Només podran accedir a la zona d’avituallament propi les persones
degudament acreditades per aquest rol.

Serveis
Avituallament líquid en règim d’autoservei (gots o ampolles) durant la cursa i
aigua a l’arribada.
No hi ha serveis de vestidors i dutxes.
No hi ha servei de bar.
Guardarroba (explicat a l’apartat “Execució de proves”).
Hi haurà dos WCs químics a la zona de sortida.

Entrega de premis i resultats
S’anirà fent l’entrega de premis a mesura que vagin finalitzant les proves i
es disposi dels resultats.
L’entrega de premis es realitzarà sense públic. Es permetrà un
acompanyant per atleta per que pugui fer les corresponents fotos.
No es penjaran resultats en paper. Els resultats es podran consultar online
al següent enllaç:
https://granpremidemarxa.runnerselvendrell.cat/web/fitxers/gpmv/2021/index.html

