
 

 
 
 
INDICACIONS EQUIPS, TÈCNICS, CORREDORS I FAMILIARS PER A LES PROVES DE COPA CATALUNYA INFANTIL I COPA CATALANA 
CADETS (S’adjunta plànol amb ubicacions) 
 
  
1. Abans de l’inici de les competicions, a la recta de meta que apareix delimitada a ambdós extrems amb dos parèntesis en vermell [ ], únicament 
podran accedir: EQUIPS-CORREDORS-TÈCNICS. Els vehicles acompanyants i familiars hauran d’estacionar fora de l’àrea d’influència del 
recorregut del circuit (PROHIBIT FER-HO EN ELS LATERALS DEL MATEIX). Els corredors hauran de quedar en l’accés a aquesta ZONA 
EQUIPS i ja en mans dels seus tècnics. Els pares i acompanyants sols podran accedir quan es retirin les tanques i s’iniciï la competició, fet pel 
qual es recomana que els corredors portin les seves bicicletes i estris necessaris. 
 
La recta e META acotada s’obrirà moments abans de l’inici de la competició i els familiars podran accedir, sempre mantenint la distància de 
seguretat i portant mascareta. 
  
  
2. Un cop que els equips estiguin a la zona habilitada per a ells (pot accedir un vehicle per Club i Equip), i arribat el moment d’obertura 
d’inscripcions, TOTS els corredors s’adreçaran acompanyats del seu TÈCNIC al control de temperatura que s’haurà de passar amb TOTS ELS 
INTEGRANTS a la vegada, CORREDORS i STAFF, i que estarà ubicat a l’anomenada ZONA TÈCNICA (presa de temperatura, confirmació, 
inscripció, avituallament post-cursa i pòdium). A aquesta Zona, única i exclusivament, i en tot moment, sols podran accedir: membres 
d’organització, àrbitres, serveis mèdics, Protecció Civil, Policia Local, corredors, tècnics acreditats i invitats autoritzats. 
 
El correcte seguiment d’aquestes indicacions i normes farà possible el desenvolupament segur de la prova i la continuïtat d’un calendari de 
competició que està essent molt complicat de dur a terme. 
 
Comptem amb la col·laboració de corredors, staff i familiars per tal que la prova sigui un èxit. 
 
Moltes gràcies per la vostra implicació. 
 
 

Sant Boi de Llobregat, 6 de setembre de 2020. 
 

   CLUB CICLISTA SANT BOI 
 



 
 

 


