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TROFEU VINUM 
 
 

MESURES PREVENTIVES COVID-19 
 

NORMES GENERALS: 

• Respectar la distància de seguretat 

• Ús obligatori de mascareta en espais tancats i sempre que no es pugui mantenir la 
distància de seguretat. 

• Rentat de mans freqüent. 
 
INSTAL·LACIONS: 

Carpa:   

• Pròxima a la línia de sortida s’instal·larà la carpa de la PCC. 

• A dins de la carpa hi haurà taules i cadires per a ús exclusiu del jurat tècnic i personal 
autoritzat de la PCC (tot el mobiliari estarà prèviament desinfectat). 

• A la carpa hi haurà senyalitzada una zona d’entrada i una zona de sortida. 

• A l’entrada hi haurà gel hidroalcohòlic que haurà d’emprar tothom abans d’accedir 
al recinte. 

Línia de sortida: 

• Es tancarà un passadís a la línia de sortida per a ús exclusiu dels corredors, jurat 
tècnic i personal autoritzat per la PCC. 

• Tot el públic haurà d’estar fora d’aquest passadís i utilitzar mascareta si no es pot 
mantenir la distància de seguretat. 

Pòdium: 

• Es delimitarà una zona de 5 m davant del pòdium a la que no es podrà accedir. 

• L’espai del pòdium tindrà una zona d’entrada i una de sortida. 

• A la zona d’entrada hi haurà gel hidroalcohòlic que haurà d’emprar tothom abans 
d’accedir al pòdium. 

 
CORREDORS: 

• A partir d’una hora abans de l’inici de la prova, els corredors hauran de passar per la 
carpa de la PCC amb la mascareta posada i mantenint la distància de seguretat, per al 
control de dorsal i de temperatura. 

• Si a un corredor se li detecta una temperatura superior a 37,4ºC no podrà participar a la 
prova, haurà d’abandonar el recinte i posar-se en contacte amb el seu centre de salut. 

• Tots els corredors es situaran a la línia de sortida amb la mascareta posada i no se la 
podran llevar fins que ho autoritzi el jurat tècnic. 

• Està prohibit compartir bidons i qualsevol altre avituallament. 
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• Durant la prova, està prohibit escopir, ruixar-se d’aigua i qualsevol contacte físic entre 
corredors. 

• Els corredors premiats, hauran d’accedir al pòdium per la zona d’entrada, portar la 
mascareta posada, procurar mantenir la distància de seguretat i abandonar el pòdium 
per la zona de sortida. Està permès retirar-se la mascareta en el moment de la foto. 

 
ORGANITZADORS I DIRECTORS ESPORTIUS: 

• Els directors esportius han de mantenir la distància de seguretat i portar guants i 
mascareta quan assisteixen un corredor. 

• Quan es proporcioni avituallament a un corredor, s’haurà de fer amb guants i mascareta 
i assegurar-se de donar a cada corredor el seu avituallament personal. 

• L’organitzador de la prova vetllarà per tal que aquest plec de mesures estigui a l’abast 
de tothom utilitzant els suports físics i/o digitals que consideri oportuns. 

• L’organitzador de la prova farà l’entrega de premis al finalitzar cada cursa per tal 
d’evitar aglomeracions al final. 

• L’entrega de premis es farà amb mascareta i guants i procurant mantenir sempre que 
sigui possible la distància de seguretat. 

 
PÚBLIC: 

• El públic assistent haurà de portar mascareta sempre que no es pugui mantenir la 
distància de seguretat. 

• Els espectadors s’hauran de situar sempre fora dels espais acotats: carpa PCC, passadís 
de sortida i a 5 m del pòdium quan es faci l’entrega de premis. 

• Hauran d’evitar aglomeracions i deixar lliure la zona quan acabi la prova. 
 
 

ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS I CADASCUN DE VOSALTRES QUE AQUEST RETROBAMENT AMB LA 
COMPETICIÓ SIGUI UN ÈXIT I ENS POGUEM CONTINUAR TROBANT DURANT MOLT DE TEMPS 
CELEBRANT PROVES CICLISTES. 

 

Manel Mascaró Talaya 
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Ciutadella de Menorca, 24 de setembre de 2020. 


