
 
 

PLA DE CONTINGÈNCIA – COVID19 
 

 
 

Prova: SCOTT MARATHON CAMBRILS 2021 – OPEN DE ESPAÑA 
Data: 11 d’abril de 2021 
Ubicació: Passeig de les palmeres, CAMBRILS. 
Participació: 750 corredors. 
 
En aquesta edició 2021 Cambrils serà la seu de la prova de OPEN d’ESPAÑA de BTT i 
SCOTT MARATHON, una prova dins el calendari estatal de llarga distància de la RFEC (Real 
Federación Española de Ciclismo). 
La prova, amb sortida a Cambrils, transcórrer per fora del casc urbà per camins i corriols 
dels  municipis propers, on s’han demanat les autoritzacions corresponents. 
 
Les mesures Covid-19 estan avalades per la Federació Catalana de Ciclisme. En tot 
moment seguim les seves recomanacions aprovades pel PROCICAT. 
 
MESURES GENERALS: 
 

- És obligatori l’ús de mascareta en tot moment mentre no s’estigui competint. 
També per tècnics, mecànics i acompanyants. Els corredors hauran d’entrar al box 
amb mascareta i se la podran treure 30 segons abans de la sortida.  

- L’organització posarà GEL HIDROALCOHOLIC per rentar-se les mans sovint en 
totes les zones d’atenció al públic. 

- S’ha de respectar l’espai interpersonal d’almenys 1,5m en tot moment, i en zones 
de previsió de cues, l’organització indicarà línies de separació per a assegurar 
aquesta distància. 

- No hi haurà servei de dutxes ni vestidors. Sí WC’s amb desinfecció constant. 

- Es recomana que no vingui públic, però en el cas d’haver-n’hi, haurà de seguir la 
competició des de fora de la zona de seguretat delimitada. Tot i així caldrà que es 
mantingui la distància de seguretat en tot moment i no provocar aglomeracions 
en moments com les arribades o l’entrega de premis.  



MESURES ESPECÍFIQUES PEL PARTICIPANT: 

- OFICINA DE CURSA: serà la zona de més afluència, on els participants hauran de 
passar-hi d’un en un per a recollir el dorsal. Quan el corredor arribi, s’haurà de 
situar en les cues individuals i amb espais de separació, se li prendrà primer de tot 
la temperatura i s’identificarà amb una polsera tot aquell que no superi els 37.3º 
(si es detecta més temperatura, no podrà recollir el dorsal). Se’ls informa que 
caldrà accedir-hi de manera individual, sense familiars, i s’han ampliat les hores 
de dissabte d’oficina per a poder escalonar a tots els corredors durant el dia i que 
no es formin cues excessives. S’implementaran mesures com mampares de 
protecció en els mostradors, així com els accessos individuals i amb distància de 
seguretat.  

- Abans del dia de la prova, caldrà haver enviat el  document de RESPONSABILITAT 
PERSONAL de NO haver tingut símptomes associades a la COVID els últims 15 dies. 
Sense el document firmat, no es podrà accedir a la recollida de dorsals. 

- Els avituallaments de cursa es limitaran al màxim possible i els imprescindibles es 
disposaran de manera que el corredor hi pugui accedir de manera individual i 
sense manipular-ne les begudes/aliments.  Pel que fa a l’avituallament arribada, 
els corredors hi accediran de manera individual (les arribades son molt 
escalonades, de les 12h a les 15h) i se’ls hi donarà una bossa individual amb tot 
l’avituallament a dins, de manera que se l’emportaran i no hi haurà zona de 
“menjador”. Aquesta mesura facilitarà l’entrega i també evitarà que els corredors 
es quedin a la zona de cursa un cop finalitzada la prova. 

- Les zones tècniques del circuit seran amb accés restringit a personal major d’edat 
i amb llicència federativa de competició, tècnic o mecànic, i degudament acreditat 
amb la polsera per demostrar que s’ha passat el control de temperatura. Per 
assegurar una bona traçabilitat en el cas de contagi, caldrà haver-se inscrit 
prèviament a un registre de tècnics. 

- Es podran muntar carpes d’equips d’un màxim de 3x3m + 1 vehicle (en el cas de 
voler muntar 6x6, caldrà avisar a l’organització abans per tenir en compte un 
major espai de separació). Aconsellem que només els corredors que estiguin 
escalfant i els mecànics estiguin dins la carpa d’equip. 

- Els ciclistes premiats hauran d’accedir al podi sols, sense acompanyants ni 
familiars i hauran de fer-ho amb mascareta. Només se la podran treure uns 
segons un cop dalt el podi, per a fer la foto oficial. Els premis d’equips seran 
recollits pel director de l’equip i amb les mateixes precaucions que els corredors. 
Queden prohibides les salutacions i felicitacions en el podi amb la tradicional 
encaixada de mans. 

- Es prohibeix escopir o mocar-se durant la cursa i sobretot en espais de la sortida. 
És un hàbit preocupant ja que propicia un contagi molt ràpid. 



MAPA ESPAIS I ESPECIFICACIÓ DE ZONA DE SORTIDES I ARRIBADES: 

 

- Tota la recta de sortida estarà dividida en espais de 2x2m per la col·locació de 
ciclistes, i així mantenir la distància de seguretat. Les sortides estaran dividies en 
els blocs de 200 corredors com a màxim. 
 

- Hi haurà un doble perímetre de seguretat en la zona de sortides, indicat en color 
vermell al mapa inferior, per evitar la presència de persones al costat dels 
corredors. Es recomana en tot moment la NO presència de públic, però hi haurà 
les mesures necessaris per no deixar acostar a ningú extern a la organització a la 
zona central, en el cas d’haver-hi públic per la zona, ja sigui amb interès de la cursa 
o vianants que vulguin utilitzar aquell pas. 
 

- L’speaker es centrarà en donar indicacions tècniques bàsiques pels corredors, 
però sobretot en informar de manera general i repetitiva de les mesures Covid19 
en tot moment: ús de mascareta obligatori, distància interpersonal, neteja de 
mans constant en zones com l’oficina de cursa. 
 

- Es preveu un dispositiu mèdic ampli format per 1 PMA (Punt Mèdic Avançat) a la 
zona central, 1 ambulància avançada (SVA) amb metge, també a la zona central, i 
1 ambulància bàsica (SVB) per situar-se en punts estratègics de circuit 
 
 



NOTA: Per part de l’organització hi haurà un responsable de mantenir les mesures de 
forma constant i gestionar la seguretat de l’esdeveniment en tot moment, per si algunes 
persones incompleixen la normativa de la Federació Catalana de Ciclisme. Això estarà a 
càrrec de la Sra. Núria Bagó, amb DNI 47112192g i telèfon 609920875. 

 

 

Atentament, 

 

Albert Balcells - Director de Cursa 


