*Aquestes mesures poden ser modificades si durant la setmana de la Cursa l´evolució
de la pandèmia així ho requereix. Els participants seran informats per la web i via email
si hi ha algun canvi.

UBICACIÓ I Inscripcions
1. Sortida i arribada en un lloc ampli i descobert . La plaça davant del COMÚ de
Canillo.
2. Les inscripcions només podran ser on-line.
ÚS DE MASCARETA
3. L’ús de mascareta és obligatòria en tot moment en el recinte de la prova i en
els espais urbans . Cal dur-la fins els 200 primers metres després d´haver-se
donat la sortida.
4. La mascareta no caldrà dur-la posada durant el recorregut. El corredor/a haurà
de guardar-la en una butxaca i tornar-se-la a posar a l´arribada
SORTIDES
5. Les sortides seran esglaonades per calaixos de màxim 150 participants
DORSALS
6. Es posa a disposició del corredor la recollida el divendres27 a la tarda per tal
d´evitar aglomeracions el dissabte. ( tot i que dissabte també hi haurà
opció.veure horaris web)
7. Pel participant en diumenge s´afavorirà la recollida el dissabte per tal d´evitar
aglomeracions diumenge al matí. ( tot i que el diumenge també hi haurà
opció.veure horaris web).
ARRIBADA
8. Tornarà a ser obligatòria la mascareta just creuar la línia d´arribada
9. A l’avituallament de l´arribada es donarà un sol cop avituallament .Hi haurà Gel
hidroalcohòl.lic abans d´accedir-hi.
Només es podrà accedir una vegada

Briefing i comunicacions
10. .S´enviarà on-line per evitar aglomeracions a la sortida. El dia de la sortida
només es farà si cal algun aclariment de darrera hora, si fos necessari.
11. Llistats i horaris de sortida i recollida de dorsals s´informarà on-line per evitar
aglomeracions el dia de la prova

12. Entrega de Premis els atletes que pugin al podi ho faran amb mascareta, i
rebran el premi separats per 2m , en estàtic i evitant el contacte com
abraçades ( mascareta i gel)
En el reglament hi figurarà el següent text Declaració Responsable pels
participants..
*Amb la realització de la inscripció, s´accepta automàticament el reglament de la prova que
inclou expressament tot aquest seguit de mesures.

