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PROTOCOL AMB LES MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19 
 
 

Títol de la cursa : 33ena CURSA DE CICLOCRÒS SANT JOAN DESPÍ 
Tipus de la prova : Copa Catalana – Kids Cup 
Data de la prova : 21-11-2021  
Durada de la prova : 07:00 h. a 15:00 h. 
Entitat organitzadora : CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ 
Espai : Parc Ciclista del Llobregat.  
Persona responsable : Oscar Cerezo Pallarolas 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Club Ciclista Sant Joan Despí, activa una sèrie de mesures i protocols d’actuació, per al control de 
risc d’infecció enfront de la COVID-19. 
 
Aquest document es un protocol elaborat amb mesures orientatives que poden canviar segons 
evolucioni la pandèmia i condicionat per altres restriccions que puguin aplicar les autoritats 
sanitàries en tot el país o en l’àrea local. 
 
Les condicions del retorn a la competició es basen en tres pilars fonamentals : 
 
- Control de temperatura 
- Manteniment de les distàncies de seguretat amb tot el personal d’organització i arbitres, així com 

amb la població en general. 
- Les mesures higièniques 
 
L’objectiu d’aquest protocol es explicar les accions i mesures a seguir en aquesta prova, evitant 
riscos de contagis i en conseqüència evitant també qualsevol possible brot de la COVID-19  
 
 
 



      Club Ciclista Sant Joan Despí  
 
 Masia Ca l’Armand – Seu Entitats – Bon Viatge, 37, 1ª planta – 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
  Telèfon 93 373 39 12 – e-mail: info@ccsjd.org 
 

PREMI DESPÍVERD – 2001      PREMI CIUTAT SANT JOAN DESPÍ 2016 
 

Entitat Esportiva sense finalitat de lucre – C.I.F. G-61768776 
Inscripció núm. 10167 al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 

Llicència de la Federació Catalana de Ciclisme núm. B-016 

 

MESURES RESTRICTIVES PER LA CURSA 
 
- Els corredors i tècnics signen automàticament una declaració responsable en el moment de la 

inscripció online a la prova al web de la Federació Catalana de Ciclisme, i la resta del personal 
acreditat ho farà en el moment d’arribada a la cursa. 
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer custodiat pel Club Ciclista Sant Joan Despí. En compliment de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Club Ciclista Sant Joan 
Despí, com a responsable del fitxer, informa de las següents consideracions: a) Les dades de caràcter personal que li 
sol·licitem quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és poder gestionar de forma eficaç els diferents 
serveis oferts per aquesta associació. Aquestes dades no es cediran a tercers sota cap pretext ni concepte. b) Queda 
igualment informat de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les seves dades 
personals enviant un correu electrònic a info@ccsjd.org o per carta a Club Ciclista Sant Joan Despí, Carrer Bon Viatge, 
37, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). 

 
- Tots els participants i tècnics dels equips hauran de passar pel control de termòmetre per 

mesurar la temperatura (febre >37,3ºC), en el moment de verificar les llicències a la taula dels 
arbitres. 

 
-  La zona tècnica serà una zona completament acotada al públic i únicament podran accedir a ella 

membres acreditats de l’organització, així com corredors, tècnics dels equips, representants 
federatius i responsables de serveis mèdics. Cap familiar ni acompanyat, sota cap concepte, 
podrà accedir a aquesta zona. 

 
- Totes les persones amb accés formaran part d`un registre intern, amb el Nom, Cognoms, DNI, 

adreça electrònica i telèfon per facilitar la traçabilitat en cas de brot o aparició d’algun cas de 
simptomatologia positiva de la COVID-19. 
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer custodiat pel Club Ciclista Sant Joan Despí. En compliment de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Club Ciclista Sant Joan 
Despí, com a responsable del fitxer, informa de las següents consideracions: a) Les dades de caràcter personal que li 
sol·licitem quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és poder gestionar de forma eficaç els diferents 
serveis oferts per aquesta associació. Aquestes dades no es cediran a tercers sota cap pretext ni concepte. b) Queda 
igualment informat de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les seves dades 
personals enviant un correu electrònic a info@ccsjd.org o per carta a Club Ciclista Sant Joan Despí, Carrer Bon Viatge, 
37, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). 

 
- Quedarà totalment prohibit l’ús de dutxes i vestidors.  
 
-  Només es permet l'ús de la font per omplir els bidons. 
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- Tots els esportistes portaran la mascareta fins 1 minut abans de donar-se la sortida, guardant-
se-la a la butxaca del seu mallot per tal de tornar-se-la a posar un cop finalitzada la prova havent 
passat la línia d’arribada. 

 
 

ZONA PÒDIUM 
 
El lliurament de premis es farà amb dues tongades, la primera serà les categories : MASTERS-
CADETS-PREBENJAMINS-BENJAMIS-PRINCIPIANTS-ALEVINS e INFANTILS (que son les categories 
que corren primer) i la segona serà les categories : JUNIOR-SUB23-ELITS i FEMINAS.  
 
Davant la zona de podi hi haurà fileres de tanques separades 2 metres entre elles i les persones 
que hi accedeixin hauran de portar mascareta.  
 
Els ciclistes premiats hauran d’accedir al podi sols, sense acompanyants ni familiars, pujaran al 
podi amb la mascareta posada tant per recollir el trofeu, com per fer la foto. Els representants 
de les institucions i de la Federació faran acte de presència en el podi respectant la distància de 
seguretat de 2 mts. i portaran mascareta.  
 
Queden prohibides les salutacions i felicitació en el podi, amb la tradicional encaixada de mans. 
 
 
CARPA ARBITRES 
 
S’hi accedeix amb mascareta de protecció. A verificar la inscripció hi accediran els corredors sols. 
Entre corredors i àrbitres i entre ells, sempre hi ha d’haver una distància de seguretat de 2 
metres. 
 
 
AFORAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ 
 
Al ser un circuir al aire lliure, es limita l’aforament al 70% 
 
En el cas que s’arribi el nombre d’inscrits al aforament màxim permès, es comunicarà a la 
Federació Catalana de Ciclisme que tanqui les inscripcions. 
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MESURES D’ORGANITZACIÓ 
 
•  Dues hores abans de la cursa, l'organització ubicarà en diferents punts del Parc Ciclista 

Llobregat cartells i Infografies informatives de les mesures d'Higiene pels ciclistes, tècnics, 
arbitres i públic en general.  

 
•  Una hora abans de l'inici de la cursa, un responsable d’organització, verificarà que tots els 

espais de major risc pels ciclistes, tècnics, arbitres i públic en general, estant desinfectats, nets 
i tenen el material necessari de desinfecció (gels, guants, mascaretes, etc. ).  

 
•  Només hi haurà un servei d’aigua pels participants que seran lliurats en envàs tancat per 

personal de l’equip de l’organització degudament equipats amb mascareta i guants. No hi 
haurà servei de bar ni subministrament d’aliments. 

 
•  Hi haurà un responsable designat per l'organització, que vetlli pel compliment del protocol 

establert. Haurà de coordinar i controlar l’accés als espais propers a la zona de sortida i 
d'arribada i verificar la disponibilitat de material per desinfecció i control de temperatura.  

 
•  Hi haurà un responsable sanitari designat per l'organització i que formarà part de l'equip 

mèdic de la cursa.  
 
•  Tot l'equip arbitral, corredors i persones que tinguin alguna responsabilitat en la zona 

restringida de sortida i arribada, passaran el control individual de temperatura. Aquest control 
el durà a terme el responsable sanitari. 

 
•  Es controlarà i es recordarà per megafonia l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en tot el 

recinte, i que es respecti la distancia de seguretat mínima recomanada de 2 mts. 
 
•  S’establirà un sistema d’accés, circulació i sortida del Parc Ciclista Llobregat que garanteixi que 

no es crearan grups ni aglomeracions.  
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•  En el cas que es permetés l’entrada a les famílies i públic aquests romandran darrera de les 
tanques de seguretat de la meta mantenint les distàncies de seguretat i portant mascaretes. 
Sota cap concepte podran accedir a la zona tècnica.  

 
 
MESURES A TOT EL PERSONAL 
 
Tota persona que desenvolupi una activitat durant la cursa, haurà de seguir les indicacions del 
protocol, distancia de seguretat, mascaretes, i hauran d’anar acreditats pel seu treball.  
 
Un cop acabada la Competició es netejaran i desinfectaran tots els espais de pas o susceptibles 
d’estar contaminats. 
 
 
MATERIAL QUE DISPOSARÀ EL CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ 
 
-  Gels desinfectants o hidroalcohòlics a les taules dels arbitres, a la taula de trofeus del podi, a 

la zona tècnica i a la zona on hi hagi públic. 
-  Tovalloletes desinfectants o draps amb lleixiu per netejar sovint les taules d’àrbitres. 
-  Cintes de marcatge per delimitar les zones 
-  Tanques per restringir accessos de públic 
-  Personal pel control d’accessos a zones restringides. 
 
Les zones restringides i d’accés controlat seran : 
 
-  Zona de meta i corralines 
-  Sortida i arribada de la cursa 
-  Carpa dels arbitres / Zona control temperatura 
-  Zona podi. 
- Zona tècnica 
 
Aquest document s’anirà adaptant als diferents comunicats o reglaments que l’autoritat 
competent determini abans de la cursa. 
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Sant Joan Despí, a 20 de Setembre de 2021 
 

 
 

 
 
 
 

CLUB CICLISTA SAN JOAN DESPÍ 


