Normes complementàries Covid-19 per al Campionat de Catalunya SUB23 A.LL
Aquest campionat es fa seguint les directrius sobre situació sanitària que les institucions
determinen i que poden variar en funció de l’evolució dels esdeveniments i conseqüentment
poden fer modificar la competició i el seu reglament.
En compliment de les mesures de seguretat i higiene que les institucions determinen,
s’instauren les següents mesures:


La competició se celebrarà sense l’assistència de públic. Només es permetrà
l’entrada i permanència al recinte a les persones acreditades:
o

Atletes participants.

o

Entrenadors/Tècnics amb llicència RFEA o FCA, mostrant a l’entrada la llicència
digital.

o

2 delegats per club.

o

2 acompanyants per atleta.

o

Jutges i organització.



Totes les persones acreditades estan obligades en tot moment a complir els protocols
i mesures establertes per l’organització, així com a seguir totes les indicacions que
aquesta estableixi en tot moment.



El no compliment dels protocols o les indicacions suposarà la retirada immediata de
l’acreditació i l’abandonament de la instal·lació.



En el cas d’esportistes, l’incompliment podrà suposar la desqualificació de la
competició.



Els clubs participants hauran de facilitar la relació de delegats i acompanyants
(indicant nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte)



A l’entrar al recinte s’ha de lliurar el corresponent full de declaració responsable.



Serà obligatori portar sempre la mascareta, excepte els atletes en el moment de la
competició



No es podrà fer ús dels vestidors.



La zona de la Pista Coberta serà d'ús exclusiu per escalfament dels atletes inscrits en
les proves de 100 i 110 tanques.



Al mateix recinte hi ha una zona d'escalfament, anexa a la cambra de requeriments.



No està permés l'estacionament d'autocars en tot el recinte de l'Anella Mediterrànea.



Els assistents a la competició tindrà zones habilitades a l’estadi en funció del seu rol.
Les zones i recorreguts estaran identificats segons plànol adjunt a l’annex d’aquesta
normativa.
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Accés

Itinerari atletes, entrenadors i
delegats.
Graderia.
Itinerari i espai delegats i entrenadors.
Accés jutges i organització

Zona
escalfament

