
IMPORTANT !!!!! 

MODIFICACIONS TERMPORALS DE LA COPA CATALANA D’ENDURO BTT 2021 

 

Degut a la crisi sanitària del COVID19 i per tal d’assegurar la seguretat sanitària de tots el 

participants i donar viabilitat a la prova; la Copa Catalana d’enduro Btt  adopta les següents 

mesures temporals fins que es normalitzi la situació sanitària a la nostra comunitat autònoma; 

aquestes mesures son complementaries al protocol COVID vigent de la FCC; les mesures són 

les següents: 

-Mentre el corredor no estigui competint i estigui en un espai exterior, haurà de mantenir la 

distancia de seguretat de 1.5mts entre les altres persones i en el cas que no sigui possible 

haurà d’utilitzar la mascareta. Si es troba en un espai interior, haurà de portar en tot moment 

la mascareta. 

-Quan el corredor estigui competint; només haurà de portar la mascareta en aquells moments 

que no estigui pedalant i no pugui mantenir la distancia de seguretat de 1.5mts. Abans de 

donar-li la sortida haurà de portar la mascareta i se la traurà quan ho indiqui el jutge que doni 

les sortides. 

-Per tal d’agilitzar les sortides de les especials i evitar aglomeracions de corredors; el format 

serà de sortida lliure per tots el corredors a excepció dels 30 corredors millor posicionats a la 

classificació provisional del campionat, aquests corredors sortiran per ordre invers, es a dir el 

millor classificat serà l’últim a sortir; en questes darreres posicions s’hi podran ubicar també 

els corredors convidats per l’organització. Des del punt inici de la prova es donaran sortides 

esglaonades de 6 corredors cada 2 minuts i seran agrupats per clubs (a excepció dels top30 del 

campionat). Les ebikes seran les primeres en sortir ja que hauran de fer una especial 

addicional o se’ls allargarà una de les especials amb un tram de pujada. 

Els corredors hauran de presentar-se a la sortida de la prova amb 5 minuts d’antelació, per tal 

d’evitar aglomeracions.  

-L’ entrega de premis es celebrarà sense la presencia de públic; no es penjaran les 

classificacions en paper al finalitzar la prova; els resultats es podran consultar via internet. Es 

prega als corredors, que un cop hagin finalitzat la prova evitin les aglomeracions i retornin a les 

seves llars. 

-Degut a la davallada de la participació i per tal de fer viable la prova; s’utilitzarà un nou 

sistema de cronometratge més econòmic que consta d’una polsera amb xip que portarà el 

corredor a la ma esquerre i que l’obligarà a parar-se al finalitzar el tram cronometrat i passar-la 

per un lector. Els resultats de les especials es publicaran per internet un cop l’hagi finalitzat 

l’últim corredor. Els cronometradors que es trobin al final de la especial no informaran dels 

temps dels corredors. 

Al finalitzar la prova el corredor haurà de retornar la polsera. 

-Hi haurà avituallaments durant la prova i un entrepà + beguda al finalitzar-la; complint amb el 

protocols de la COVID19 marcats pel PROCICAT. 

 

 


