
                                   
TROFEU D’ESCOLES DE CICLISME ‘CIUTAT DE SUECA’ 

Dissabte 22 de maig – 16’30 hores – Polígon Industrial El Teular 

          

            PROTOCOL I CLAUSULES COVID-19                                       

 
INTRODUCCIÓ: 

L’esdeveniment TROFEU D’ESCOLES DE CICLISME ‘CIUTAT DE SUECA’ tindrà lloc en el 

municipi de SUECA, província de Valencia, el dia 22 de maig de 2021 a les 16’30 hores, 

amb eixida i arribada en el polígon industrial El Teular (davant de l’empresa EMONAX). 

 

FINALITAT: 

La finalitat última és reduir al mínim la possibilitat de contagi dels participants, 

voluntaris, col·laboradors, així com del públic assistent, de la pandèmia de virus COVID 

- 19, seguint les instruccions de la Generalitat Valenciana i les autoritats sanitàries. 

 

OBJECTIU: 

1. Tots els participants deuen ser coneixedors de la Guia de Bones Pràctiques 

publicada per la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) en relació amb la 

presència i participació en competicions, generada amb ocasió de la crisi sanitària del 

COVID - 19. 

2. Que tots els participants es comprometen a complir estes directrius i seguir les 

recomanacions que arreplegades en esta guia, així com les instruccions que siguen 

donades per les autoritats sanitàries, esportives o personal d'organització presents en 

la competició, en relació amb les mesures per evitar contagis per COVID - 19. 

3. Que es comprometen a no anar ni prendre part en l'esdeveniment o competició en 

cas que patiren símptomes que pogueren ser compatibles amb el contagi per COVID - 

19, tant corredors, tècnics, jurat tècnic, proveïdors externs, vehicles neutres i personal 

de l'organització. 

4. Conèixer la Clàusula COVID - 19 per a la inscripció i participació en activitats i 

competicions com a Federat de la RFEC. 



5. Ser coneixedor del Protocol de Mesures davant el COVID - 19 de la Federació de 

Ciclisme de la Comunitat Valenciana (FCCV). 

6. S'haurà de lliurar a l'organitzador de la prova el document de Traçabilitat i 

Declaració Responsable per poder participar en la prova. 

7. Totes les persones han de complir la legislació vigent, tant d'ús de mascareta com de 

distanciament social. 

8. Tot aquell equip que no lliure de tots els seus components la Clàusula COVID i el 

Document de Traçabilitat i Declaració Responsable no podrà participar en la prova. 

9. L'organitzador es reserva el dret a negar la participació d'un equip o part d’este si no 

es complixen les normes de seguretat enfront de la COVID - 19. 

10. Que en cas de resultar contagiat per COVID - 19, exonera l'organitzador de 

l'esdeveniment de qualsevol responsabilitat en relació amb els possibles danys o 

perjudicis que es puguen derivar per a la seua persona. 

 

ESPECTADORS: 

1. Totes les mesures aniran enfocades a evitar aglomeracions, tant d'espectadors com 

d'acompanyants. 

2. Els espectadors han de mantindre en tot moment la distància de seguretat d'1.5 m i 

serà obligatori l'ús de mascaretes. 

3. Els equips no podran instal·lar carpes, per evitar aglomeracions en elles. 

4. Els acompanyants i resta de públic haurà de distribuir al llarg del recorregut 

mantenint sempre la distància de seguretat i no podran accedir a les zones delimitades 

per l’organització. 

5. Totes les persones han d'extremar la neteja de mans, no tocar-se cara, ulls ni nas, no 

saludar-se amb contacte, tossir en la flexura del colze i mantindre la higiene 

respiratòria. 

 

OPERATIVA ABANS DE L’ESDEVENIMENT: 

1. No hi haurà inscripció física, els diez previs a la prova es lliurarà una còpia del 

present Protocol als representats dels equips inclosos al grup de WhatsApp de 

monitors. 

2. La inscripció s'ha de fer telemàticament a través de la pàgina web de la FCCV i, es 

tancarà el dia 20 de maig de 2021 a les 20:00 hores. No podrà participar aquell 

corredor que no estiga inscrit abans del tancament de les inscripcions. 

3. Els corredors han d'usar per a l'escalfament només la zona acotada per a este 

efecte, o siga, el propi circuit. 

4. Per a l’eixida es col·locaran en files amb separació mínima de 2 metres entre cada 

corredor. 

5. Els corredors hauran de mantindre posada la màscara a la graella d’eixida fins que 

els jutges àrbitres indiquen la seua retirada. 



6. Al recinte de la GIMCANA s’hauran de respectar les distàncies de separació i evitar 

aglomeracions. En cas contrari podrà limitar-se la presencia en la zona a esportistes, 

jurat tècnic i directors esportius. 

La fila de corredors/es per accedir a la GIMCANA haurà de guardar la distància de 

seguretat entre els mateixos (2 metres). 

7. Els/les ciclistes portaran sempre posada la màscara excepte en el moment de la seua 

carrera o durant l'escalfament. 

8. Es prega als clubs que difonguen este Protocol entre les famílies que es desplaçaran 

a Sueca. 

9. Es comunicarà les normes davant el COVID - 19 en repetides ocasions mitjançant 

megafonia de l'esdeveniment, així com en la cartelleria que serà col·locada. 

 

EN L’ARRIBADA: 

1. La zona del podi estarà acotada i no es podrá accedir a la zona interior de les 

tanques. 

4. A la zona de podi podrà accedir un acompanyant per corredor premiat per realitzar 

fotos del lliurament de trofeus. Dit acompanyant realitzarà la foto i abandonarà el 

recinte. 

 

CERIMÒNIA PROTOCOLÀRIA: 

Cada corredor agafarà el trofeu corresponent només acabar la seua prova. En el 

lliurament del trofeo, l'autoritat se situarà a la distància de seguretat per poder 

realitzar les fotografies.  

 

DESPRÉS DE L’ESDEVENIMENT: 
1. Cada persona serà responsable del compliment de les normes en l'ús normal de la 

via pública. 

 

 

 

ESCOLA CICLISTA SUECA 

 


