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XXXI Triatló  Sprint Sant Feliu de Guí xóls 

Reglament COVID-19 

Presentació 
El Club Aquàtic Xaloc organitza el XXXI Triatló Sprint Sant Feliu de Guíxols el proper  15 maig 2021 a la 

localitat de Sant Feliu de Guíxols. 

Limitat a un màxim de 200 participants. 

Distàncies 
A partir de la Categoria Juvenil 

 Modalitat natació 750m. 

 Modalitat ciclisme Passeig/ Urb. Rosamar/ Passeig 19 km 

 Modalitat cursa a peu zona front de mar 5 km 

Horari 
 Recollida declaracions responsables: 13h30  

 Accés zona boxes: 14 h  

 Inici prova : 14 a 15h30  

 Hora fi prova : 17h30 

 Retirada material boxes: 17h30 a 18 h 

 Entrega premis (3 primers classificats masculí i femení): 18 h 

Normes específiques per la prova: 
 Signar la declaració de responsabilitat COVID-19 i lliurar aquesta a  l’organització abans de 

l’inici de la prova (els menors d’edat signada per el  seus pares o tutors). La llista d’inscrits on 

apareixen totes les dades  personals, servirà com a registre de traçabilitat. 
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 Ús de mascareta: serà obligatori per a esportistes, acompanyants,  treballadors i voluntaris 

en tot moment, excepte quan estiguin competint. Els  participants rebran per part de 

l'organització dues màscares, una per ser  rebutjada just abans de l'inici de la prova i una 

altra a l’arribada a meta. 

  Distància de seguretat interpersonal (des de 1,5m fins a 10m): s’haurà  de mantenir en tots 

els espais de la prova (abans, durant i després de la  prova). 

 Gel hidroalcohòlic: es garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic  en dispensadors 

durant tota l’activitat. 

 Àrea de transició: distancia entre bicicletes dintre de l’àrea de transició  serà de 1,5 m . La 

Distància entre barres (amplada del passadís central  5m). 

 Circulació dintre de l’àrea de transició: única. 

 Sortida: tipus dins l’aigua, o la que indiquin en el seu moment l’equip  arbitral , sempre amb 

2m. de distància entre participants. 

 Prova SENSE DRAFTING PERMÈS. (NO està permès anar a  roda).Distancia entre bicicletes 10-

12m i 20’’ per avançar. 

 No es permès l’ús de bicicletes de contrarellotge (cabres) o amb acoplaments. 

 No poden participar bicicletes de muntanya (BTT) o altres que no portin el manillar de corba 

tradicional de bicicleta de carretera. 

 Presa de temps: serà mitjançant la utilització del xip groc a càrrec de la Federació Catalana de 

Triatló.  

 Es farà una única classificació general i per categories (federats i no federats). 

 Avituallament: en aquesta prova no hi ha avituallament, cada participant porta el seu. 

 No hi haurà servei de guarda-roba (es podran entrar les motxilles a l’àrea de transició). 

 Un cop obert el box (quan l’últim participant hagi finalitzat el segment de  ciclisme), s’haurà 

de recollir el material i deixar la zona de la prova  buidada, sempre respectant el 2m. de 

distància entre persones i amb la  mascareta col·locada correctament. 
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 El participant que presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19  (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre  quadre infecciós, no podrà 

participar a la prova i l’organització el convidarà a deixar la zona de competició. 

 No es podrà competir si s’ha conviscut o s’ha tingut contacte estret amb  una persona 

positiva de Covid- 19 confirmada o amb una persona que ha  tingut simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors a la realització de  l’activitat. 

 

Personal organització 
Hi haurà voluntaris de la mateixa entitat organitzadora, tots amb el material de protecció individual 

adient a la seva tasca. 

Totes aquestes persones, estaran registrades amb una llista de voluntaris i  hauran de signar un 

document de declaració de responsable per tal de  poder fer la traçabilitat dels mateixos. 

Les persones de empreses externes contractades (ambulàncies,  megafonia, etc), hauran de  signar 

un document de declaració de  responsable per tal de poder fer la traçabilitat dels mateixos. 

Públic 
No existeix cap zona delimitada per a públic, ja que l’activitat es fa tota a l’exterior i per vies 

públiques. Per megafonia s’anirà recordant als vianants respecti les distàncies i mesures de seguretat 

i d’higiene, així com que no es formin grups (mascareta, distància i mans). 

Desenvolupament 
Els participants, prèviament inscrits, hauran de passar un control del  material a l’Àrea de Transició 

(Boxes), on se’ls comprovarà que portin tot el  necessari i obligatori per a competir (bicicleta, casc, 

dorsal, xip, sabatilles  per córrer, etc…). 

 Aquest control anirà a càrrec dels Jutges de la Federació Catalana de Triatló. 

Abans de passar el control de material, personal de l’organització, prendrà la temperatura que haurà 

d’estar per sota de 37,3º. 
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L’Àrea de Transició estarà oberta 60 minuts abans de l’inici i es tancarà 5 minuts abans de l’inici de la 

prova. 

Tots els participants s’ubicaran darrere la línia de sortida i començaran  corrent després que el Jutge 

de la Federació Catalana de Triatló autoritzi la  sortida. Fins a aquest moment, s’ha de portar la 

mascareta degudament  posada  i aquesta es depositarà als contenidors col·locats a tal efecte. 

 A la línia de meta , l’organització entregarà mascaretes a cada participant.  Aquest es col·locaran la 

mascareta i abandonaran la zona immediatament  sense poder esperar a altres participants i sempre 

mantenint els 2m. de  distància interpersonal. 

 

Responsable Covid-19 
Dades identificació del responsable de implementació de les mesures de prevenció de la COVID-19: 

Nom complert: Antonio Campos Galvez 

DNI: 40511704X 

Teléfono: 696585956 

Adreça: Carrer Rufo, 23 

Població: Sant Feliu de Guíxols CP: 17220 

  

Dades Entitat Organitzadora 
Entitat Organitzadora: Club Aquàtic Xaloc 

NIF: G17371006 

President: Josep Mª Esteva Paytuvi   

Adreça: Grumet, 22 

Població: Sant Feliu de Guíxols CP: 17220  

Email: estepaytu@yahoo.es  Telèfon: 620104997 

Web: http://www.clubaquaticxaloc.cat 
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