
 

 

PROTOCOL ESPECÍFIC 

CURSA i CAMINADA SOLIDÀRIA “ASSOCIACIÓ EINAR”  

VILALLONGA DEL CAMP  11 d’octubre de 2020 

 

La Cursa i Caminada Solidaria “#Associació Einar” segueix un estricte protocol 

d’actuació, davant l’amenaça de la Covid-19, per poder gaudir d’una carrera segura 

i responsable. 

 

INSCRIPCIONS: 

1.- Totes les inscripcions s’hauran de tramitar via telemàtica, o sigui, utilitzant el 

formulari d’inscripció inclòs a la pàgina web de la prova. 

2.- Les inscripcions estaran limitades a 300 participants entre les dues modalitats 

3.- Els participants en el moment de fer la seva inscripció, acceptaran 

obligatòriament el reglament de la prova i totes les instruccions incloses en el 

protocol COVID19. 

4.- L’incompliment del reglament o de qualsevol article del protocol de la prova, 

portarà a terme la desqualificació esportiva immediata del participant en la prova, i 

se’l convidarà a marxar del lloc. 

 

RECOLLIDA DE DORSALS: 

1.- Tots els participants rebran al seu Mail, la informació i horaris de com recollir el 

seu dorsal. 

2.-  No es donaran dorsals fora dels horaris establerts. 

3.-  Per evitar aglomeracions, NO es tramitaran inscripcions el dia de la prova. 

4.- L’organització intentarà repartir dorsals els dies abans de la prova, en algun 

establiment comercial vinculat a aquesta. 

 

 

 

 



 

 

LA CURSA: 

1.- Tots els participants a la cursa a peu, rebran en el seu Mail, l’hora exacte de la 

seva sortida. 

2.- Les sortides de la cursa es faran esglaonades per grups, el màxim de participants 

per sortida serà d’entre 30 i 50 corredors per sortida., 

3.- Els grups de sortida es faran tenim en compte el temps indicat pel participant en 

l’hora de tramitar la seva inscripció. El fet de no indicar temps, situarà al participant 

a la última sortida. 

4.- L’organització mirarà de situar a totes les atletes de categoria femenina en una 

mateixa sortida, per afavorir la competitivitat de la cursa. 

5.- Els corredors estaran obligats,  per poder ’accedir a la zona de sortides, a 

passar pel control de temperatura, haver lliurat el document de Declaració 

Responsable de Salut respecte ala COVID19, utilitzar el gel hidroalcohòlic que els i 

lliuraran els responsables de la zona i portar la mascareta que no es podran treure 

fins 30 segons abans de la sortida, ordre que es donarà per megafonia i tornar a 

posar-se la mascareta una vegada hagin creuat la lineal de meta i vulguin sortir de 

la zona de sortides. 

 

6.- No estarà permès accedir a la zona de sortides per tal de fer fotografies, ni 

individualment ni grupal.  

 

7.- L’accés al públic a la zona de recollida de dorsals i a la  zona de sortida i arribada 

està prohibit i restringit. Qui vulgui veure les sortides i arribades, l’única opció serà 

fer-ho allunyant-se uns metres d’aquesta zona o seguint la cursa pel recorregut 

d’aquesta. 

 

8.- Tots els participants i assistents hauran de fer ús de la mascareta i el gel 

hidroalcohòlic. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA CAMINADA 
 

1.- Tots els participants a la caminada a peu, rebran en el seu Mail, l’hora en què 

podran iniciar la seva participació 

2.- Les sortides de la caminada es podran fer en grups de màxim de 6 caminants i 

no caldrà que esperin cap ordre de sortida, només caldrà accedir a la zona de 

sortides i a partir d’aquest moment es podran posar a caminar. La sortida de la 

caminada estarà oberta durant 30 minuts.  A partir dels 30 minuts ja no es podrà 

sortir. 

5.- Els caminants estaran obligats,  per poder accedir a la zona de sortides, a 

passar pel control de temperatura, haver lliurat el document de Declaració 

Responsable de Salut respecte ala COVID19, utilitzar el gel hidroalcohòlic que els i 

lliuraran els responsables de la zona i portar la mascareta que no es podran treure 

fins a la lineal de 100 metres que es trobarà senyalitzada després de la sortida, i 

tornar a posar-se la mascareta una vegada hagin creuat la lineal de meta i vulguin 

sortir de la zona de sortides. 

 

6.- No estarà permès accedir a la zona de sortides per tal de fer fotografies, ni 

individualment ni grupal.  

 

7.- L’accés al públic a la zona de recollida de dorsals i a la  zona de sortida i arribada 

està prohibit i restringit. Qui vulgui veure les sortides i arribades, l’única opció serà 

fer-ho allunyant-se uns metres d’aquesta zona o seguint la cursa pel recorregut 

d’aquesta. 

 

8.- Tots els participants i assistents hauran de fer ús de la mascareta i el gel 

hidroalcohòlic. 

 
 

INDICACIONS i SERVEIS COMUNS PER TOTS ELS PARTICIPANTS 

 

1.- Per motius de seguretat no es podran fer servir els vestidors i les dutxes. 

2.- El servei de lavabos estarà senyalitzat i obert als participants, els quals hauran de 

respectar les instruccions indicades abans d’accedir-hi 

3.- Malgrat l’autorització establerta al protocol, per tal d’evitar aglomeracions i 

contactes innecessaris, no hi haurà zona de guarda-roba. 

 

 

 



4.- Quedarà totalment prohibit quedar-se a les zones d’arribada un cop recuperat i 

avituallat. 

 

5.- L’avituallament serà personalitzat, els participants no podran tocar cap producte 

que no els hi sigui lliurat personalment. 

 

6.- Tot el personal de la zona d’avituallament, així com la resta de staff tècnic i 

voluntaris, aniran degudament identificats, portaran sempre la mascareta i gel 

hidroalcohòlic per qualsevol necessitat. 

 

PREMIS 
 

Es comunicarà a tots els participants,  la formula i accions que es prendran per tal 

de poder realitzar el lliurament de premis amb la màxima seguretat. 

 

 

CURSA I CAMINADA “#ASSOCIACIÓ EINAR” 
Vilallonga del Camp 
 

 
 

 


