
PROTOCOL COVID-19 
CAMPIONAT DE CATALUNYA - FCC 

Responsable de l’Organització: CLUB BTT LA GARRIGA 

Davant de la pandemia que estem patint, tant la FCC com les entitats esportives s’han reunit per 
tal de poder acordar els punts més importants i bàsics per evitar brots del SARS-COV-2 en 
esdeveniments esportius després de la derogació de l’estat d’alarma.


Pel Campionat de Catalunya 2020, que es disputarà el próxim 03/10/2020 i 04/10/2020 a les 
instal·lacions de La Sorrera Bike Park, ubicades a La Garriga (Barcelona) 08530 a càrrec del Club 
Btt La Garriga, es manifesta:


1.- Durant els entrenaments tots els participants (d’ara en endevant RIDERS) estaràn enregistrats 
en una llista que tindrà tant el Club com la FCC, amb les dades corresponents (nom i cognoms, 
DNI, llicència i telèfon de contacte).

2.- L’equip tècnic (àrbits, voluntaris, crono i integrants del Club) sel’s hi pendrà la temperatura tant 
Dissabte com Diumenge.

3.- Durant els entrenaments, es dividiràn per franges horàries i segons edats per evitar contacte 
amb persones de considerades de risc, sent per tant el següent:


GRUP A (Dorsal Groc): Infantil, Cadet, Masters (30-40-50)

GRUP B (Dorsal Verd): Junior, Sub23/Elit

Horari: 9h a 11h Grup B i de 14h a 16h

Horari: 11:15h a 13:15h Grup A i de 16h a 18h 


Hi haurà 15 minuts en el canvi de grup per poder desinfectar correctament les furgonetes. I dins 
de cada grup (A i B) es divideixen les pujades segons franja horaria: Infantil-Cadet i Masters en el 
Grup B, Junior i Elit/Sub’23 en el Grup A.


4.- Es Obligatori en tot moment portar la màscareta en zones compartides (paddock, bar i 
remontador).

5.- Els Riders van degudament equipats i no comparteixen (com és habitual) cap material amb 
altres riders. Al ser una disciplina de risc alt en caiguda, el casc integral, guants i vestimenta de 
màniga llarga evita el contacte entre persones.

6.- La disposició del Paddock serà per grup familiar o equip, és a dir hi haurà la distància de 
seguretat entre nuclis.

7.- Al inici i final de cada dia (dissabte entrenaments com diumenge carrera) es desinfectarà totes 
les instal·lacions.

8.- Diumenge carrera es finalitzarà a la 14h (màxim 15h) i l’entrega de premis es farà per 
categories i de forma esgalonada, evitant aixi l’aglomeració de gent.

9.- El Bar estarà obert per tal d’oferir gel desinfectant, mascaretes i claus del WC (que seràn 
desinfectats en horari determinat) per tal d’evitar l’incompliment del protocol.

10.- En tot moment hi hauràn cartells informatius de: Mantenir distància de seguretat, ús 
obligatori de la mascareta i ús obligatori de la mascareta en els remuntadors, així com Gel 
desinfectant de mans a diposició del públic i riders.

11.- Tot rider podrà venir acompanyat del nucli familiar (més proper) i estaràn ubicats en la 
mateixa zona delimitada i previament informada. 

12.- En cas d’un possible cas, es trucarà al 112 i s’informarà a tot el personal deixant la persona 
afectada aïllada i esperant a que sigui atesa. La resta de personal serà avisat i esperarem a les 
instruccions sanitaries les seves instruccions.




13.- L’aforament de públic és un punt que no podem contrar-lo ja que es tracta d’una competició 
a l’aire lliure i en una zona de montanya on cada rider baixa de forma individual. Però si 
informarem a la vía pública l’ús obligatori de la mascareta dins del recinte de La Sorrera (tant al 
paddock com dins les instal·lacions).

14.- S’assignarà un responsable per tal de comunicar als serveis mèdics qualsevol possible cas 
de Covid que tinguem informat.

15.- S’informaràn a tots els voluntaris, així com equip tècnic i integrants del Club el protocol a 
seguir i la concienciació en tot moment del seu compliment, aixì com la supervisió (dins del 
possible) de l’ús de mascareta.


