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PLA INICIAL DE MESURES PER COMPETICIONS 2020
STAFF
• Tot l’staff anirà amb mascaretes
• Gel hidroalcoholic repartit en totes les zones (entrada i sortida de box, recollida de dorsals,
postmeta, banys, etc.)
• Pantalles protectores en totes les taules sensibles d’haver contactes.
• Construir circuit de recollida
• Geles repartidos en zonas especificas: entrega dorsales, entrada salida boxes, baños quimicos,
guardarropa.
ENTREGA DE DORSALS
• Entrega de dorsals a un representant del club que ho haurà notificat amb antelació.
• En funció dels competidors establir horaris de recollida.
• Construir circuits de recollida de dorsals amb entrada i sortida delimitada. Situar marques al terra
marcant les distancies entre persones.
• Entrega de dorsals amb sobres tancats
• Evitar regals commemoratius (camisetes, calcetins, buffs, etc )
GUARDARROBA
• L’esportista deixarà la bossa a una zona acotada, un voluntari la desinfectarà i la col·locarà al lloc
corresponent. L’esportista ha d’acceptar la desinfecció, si no no pot deixar-la
REUNIONS TÈCNIQUES
• S’eliminen les reunions tècniques i es publicaran presentacions on-line amb suficient antelació.
• Els dubtes es respondran per correu electrònic
CHECK-IN
• App de checkin a través de QR
• Presa de temperatura per entrar al box
• Mascareta pròpia obligatòria per entrar al box.
• Separació de 1,5 m entre competidors al box.
• Desinfecció de calçat a l’entrada.
SORTIDES
• Sortides en rolling start. En tandes de 6 amb una separació entre files de 1,5mts. Dins de les files
també hi haurà una separació de seguretat.
• S’habilitarà una cambra de sortida amb suficient espai per als competidors. En cas necessari,

FEDERACIÓ DE TRIATLÓ
DE LES ILLES BALEARS
AVDA URUGUAY S/N
PALMA ARENA
07010 PALMA
WWW.FETRIB.COM

s’introduiran a la cambra per tandes.
TRANSICIÓ
• Utilitzar cistelles enlloc de bosses a les transicions. Evitar el canvi de roba i les zones dedicades
al canvi de roba.
CICLISME
• Sense drafting
CARRERA
• Sense drafting
AVITUALLAMENTS
• Els voluntaris col·loquen l’avituallament a la taula, és el propi esportista que el recull de la taula.
• Espaiar al màxim els avituallaments per evitar aglomeracions.
• Vallat dels avituallaments
META
• Habilitar una zona vallada post meta per evitar aglomeracions a l’arribada dels esportistes. Evitar
que pugui entrar el públic a la zona post meta.
POST META
• Eliminar vestuaris, dutxes i fisios
• Avituallaments en linea, mantenint un sentit d’entrada i sortida
• En cas de donar medalla, cada esportista l’agafa d’una taula
• Control d’aforament de públic.
• Caixons de podi separats. En cas d’equips només puja un representant.
• L’entrega de medalles la realitza l’staff. Les autoritats només posaran per la foto
• Banys químics i personal de neteja que els desinfecti

