PROTOCOL DE MESURES DE PROTECCIÓ
CONTRA LA COVID-19
MARXA BTT SECANS DE LA NOGUERA
CRONOESCALADA A CÉRVOLES
Algerri, 10 i 11 d’abril de 2021
El Club Esportiu Gessers d’Algerri ha redactat aquest protocol basant-se en les mesures i
protocols d’actuació per al control del risc d’infecció enfront de la COVID-19 recomanades per
La Federació Catalana de Ciclisme pels esdeveniments per esportistes federats i en espais a
l'aire lliure.
Es basa en tres pilars fonamentals:
• Control de salut
• Manteniment de les distàncies de seguretat amb el personal d’organització i amb la
població en general.
• Mesures higièniques.

MESURES RESTRICTIVES PER LA MARXA I LA CRONOESCALADA
Amb la idea d'espaiar les sortides i evitar al màxim les aglomeracions, la marxa BTT té
programades les sortides per franges horàries.
Les sortides de la Cronoescalada de dissabte 10 d’abril seran cada 30 segons i es individuals.
-

10:00 Sortida del primer participant de la Cronoescalada. Cada 30 segons es marcarà
la sortida d’un participant.

Les sortides de la Marxa BTT de diumenge 11 d’abril seran cada 10 minuts en grups de màxim
60 ciclistes.
-

8:30 i 8:40 Sortides de la Cérvola (ruta llarga)
8:50 i 9:00 Sortides dela Guineu (ruta mitjana)
9:10 Sortida de l’Àguila (ruta curta)

MESURES D'ORGANITZACIÓ
● Senyalèctica: Subicarà en diferents punts de les zones sensibles (com la sortida, la
zona de recollida de dorsals, zona d’avituallament, obsequis, o l'avituallament final)
infografies i cartells informatius de les mesures d'higiene i protecció pels ciclistes,
organitzadors i públic en general.
● Desinfecció d'espais: una hora abans de l'inici de la marxa, s’hauran desinfectat els
espais de major risc pels ciclistes.
● Avituallaments: Tots els participants tindran un avituallament individual repartit a
l’inici, juntament amb el dorsal, després del control de temperatura.
Els ciclistes accediran als avituallaments del recorregut de forma individual i fent ús de
la mascareta. No hi haurà autoservei. Serà el personal de la organització degudament
equipat amb mascaretes qui servirà les begudes o sòlids previstos.
Per preparar l’avituallament tot el voluntariat portarà mascareta en tot moment i
guants per evitar el contacte directe amb els aliments. En la mesura del possible
s’utilitzaran aliments empaquetats i begudes individuals.
● Entrega de dorsals i/o obsequis: Per tal d’evitar aglomeracions els dorsals es
repartiran als ciclistes sense que aquestos hagin de baixar del cotxe. Hi ha una zona
habilitada per la recollida dels dorsals. Allí es prendrà la temperatura i es repartirà la
bossa amb l’avituallament principal i el dorsal.
Tot el personal que lliura dorsals anirà degudament equipat amb mascareta i guants,
així com disposarà de gel hidroalcohòlic.
Per l’entrega de premis de dissabte 10 a Cérvoles s’evitarà el contacte amb els
corredors i s’utilitzarà gel hidroalcohòlic.
● Altres activitats: no hi haurà cap altra activitat social, com carpes de col·laboradors,
vendes de productes, serveis de bar o càtering, parc de jocs o activitats per les famílies,
dins el marc o l'espai a on es desenvolupa la Marxa BTT.
● Responsable d'organització: L’organització ha designat un responsable que vetllarà
pel compliment del protocol establert. Coordinarà i controlarà l’accés als espais
propers a la zona de sortida i d'arribada, i verificarà la disponibilitat de material per
desinfecció i control de temperatura.
● Responsable sanitari: L’organització ha designat un responsable sanitari designat per
l'organització i que formarà part de l'equip mèdic de l'esdeveniment. L'equip sanitari
de la marxa format per un metge, auxiliars i ambulància de servei disposarà de

termòmetre, solucions hidroalcohòliques i mascaretes sanitàries en cas de necessitat.
● Control de temperatura: Tot l'equip organitzador, ciclistes i persones que tinguin
alguna responsabilitat en la zona restringida de sortida i arribada, passaran el control
individual de temperatura. Aquest control el durà a terme el responsable sanitari.
● Vestidors i dutxes: els ciclistes no disposaran de dutxes ni vestidors.

MATERIAL
Degut a la situació de pandèmia el Club disposarà de:
• Gels desinfectants a les taules d’obsequis, cronometratge, entrades i sortides dels
banys pels ciclistes, etc.
• Cintes de marcatge suficients per delimitar zones.
• Tanques per restringir accessos de públic.
• Personal pel control d’accessos a zones restringides.

ZONES RESTRINGIDES I D’ACCÉS CONTROLAT
Les zones estaran habilitades per a diferents finalitats (avituallament, entrega de dorsal, zona de
sortida, zones d’espera) per tal d’evitar aglomeracions. Totes les zones estaran controlades per
voluntaris que vetllaran perquè no hi hagi més persones de les permeses.
En totes les zones els ciclistes han de dur mascareta obligatòriament.
•

Zona d’accés: En aquesta zona els ciclistes arribaran amb el seu vehicle. Sense que baixin del
vehicle es realitzarà el control de temperatura i es farà entrega de l’avituallament i del dorsal,
que donarà accés a les zones restringides de la marxa BTT.
Situació: camí d’accés a la zona esportiva.

•

Aparcament: Aparcament i zona d’espera al vehicle fins l’hora de sortida.
Situació: camp de futbol.

•

Ruta d’accés a les zones d’espera .
Situació: camí del camp de futbol a la bàscula municpal.

•

Zones d’espera: Zones habilitades per tal que els ciclistes facin temps abans de la sortida. En
aquestos espais l’aforament és limitat i es poden mantenir les distàncies de seguretat.
Situació: Zona d’espera 1 davant escoles. Zona d’espera 2 davant local social.

•

Zona de sortida i arribada: Zona habilitada per la sortida i l’arribada de la Marxa BTT. Al terra
hi haurà uns punts degudament marcats que indicaran on s’han de situar els corredors per tal
de mantenir les distàncies de seguretat.
Situació: Plaça el Portal.

MAPA DE ZONES RESTRINGIDES I D’ACCÉS CONTROLAT

Zona d’accés
Aparcament
Ruta d’accés a les zones d’espera
Zona d’espera 1 i 2
Zona de sortida i arribada

MESURES PELS CICLISTES
•

Tots aquells ciclistes que presentin símptomes, febe o no es trobin bé, no han de venir
a l’esdeveniment.

•

Els ciclistes han de dur la mascareta posada en tot moment. Tant per accedir a les
zones d’aparcament, espera, sortida i arribada. Només es pot anar sense mascareta
quan es vagi en bicicleta i un cop s’hagi sortit del nucli urbà.

•

Com que no hi ha vestidors ni dutxes habilitades, els ciclistes han de venir canviats i
preparats per la marxa. També es recomana que duguin roba i productes higiènics per
rentar-se i canviar-se al seu vehicle després de la prova.

•

Tots els participants passaran el control de temperatura per tal d’obtenir el dorsal i
així tenir accés a les zones restringides i poder participar a l’esdeveniment.

•

Els ciclistes recullen el dorsal sense baixar del seu vehicle.

•

Els menors poden ser acompanyats pel mateix familiar que els acompanyi a la marxa
o per un altre familiar en cas que puguin participar-hi.

MESURES EN ELS ESPAIS DE MARXA
•

Certs espais seran d’accés restringit per evitar aglomeracions de públic.

•

A la zona d’arribada hi podrà accedir públic només en els espais degudament
senyalitzats.

Algerri, març de 2021.
CLUB ESPORTIU GESSERS D’ALGERRI

