Protocol de cronometratge d’Iter5 per tal de fer front als requeriments
sanitaris de protecció davant la pandèmia de la COVID-19
El present document pretén definir un seguit de pautes d’actuació i recomanacions que Iter5 ofereix a
l’organitzador de la cursa pel que fa als l’apartats de gestió d’inscripcions, subministrament de dorsals i
cronometratge, per tal de minimitzar el risc de contagi de la COVID-19.
El volum de participació en el gruix de les curses populars objecte d’aquest protocol és d’entre 200 i
1.000 corredors. Queden fora de l’abast d’aquest document, per la seva singularitat, les curses de
major dimensió, com ara la Mitja Marató de Lleida, la Cursa dels Bombers de Lleida o la Cursa de Sant
Silvestre de Lleida, en què la participació supera amb escreix el miler de participants.
Queda fora també de l’abast del present document tot allò que fa referència a les mesures que hauran
de prendre tant l’organitzador com el corredor. Des d’Iter5 entenem que aquestes mesures són
potestat de l’organitzador. Tanmateix el nostre consell és que es tingui en compte el document “Guía
de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones”, publicada per la Real
Federación Española de Atletismo i que podeu consultar i descarregar-vos en el següent enllaç:
https://www.rfea.es/normas/protocolo_organizacionesCOVID19.htm.
Gestió d’inscripcions






Recollir informació sobre la marca dels corredors per poder distribuir-los en calaixos de
sortida.
Permetre escollir llocs i hores de recollida de dorsals.
Mailing a tots els participants informant-los de:
1. Lloc i hora de recollida del seu dorsal.
2. Hora de la seva sortida.
En cas que la prova sigui en diumenge, tancar inscripcions dimecres a la nit o dijous al matí per
poder tenir preparada tota la logística de la cursa i fer entrega del material a l’organitzador per
tal que tingui temps suficient per planificar l’entrega esglaonada i així evitar aglomeracions.

Dorsals i xips de lloguer




Els dorsals seran personalitzats pels inscrits abans de les 17:00 del dimecres anterior al
diumenge de la cursa. A partir d’aquest moment, els corredors no tindran el dorsal
personalitzat amb el seu nom. D’aquesta manera, podem garantir l’entrega de dorsals i xips a
l’organitzador amb suficient temps per a la seva planificació.
Els xips de lloguer seran netejats i desinfectats després de cada ús.

Cronometratge






La zona de cronometratge només serà accessible pel personal del cronometratge, àrbitres i
organització. Ha d’estar perfectament delimitada i aïllada del públic i dels esportistes. Ha de
disposar de gel hidroalcohòlic per al rentat de mans, i les taules i cadires s’han de desinfectar.
En funció del nombre de participants, Iter5 pactarà amb l’organitzador els calaixos de sortida i
si hi ha d’haver sortides esglaonades. La classificació final es calcularà en funció del temps real
o del temps de sortida de cada grup de participants.
No imprimir classificacions en paper per evitar aglomeracions a la consulta de resultats. Les
classificacions es publicaran només a la web d’Iter5 en temps real. Només s’imprimiran els
podis perquè l’organitzador pugui fer entrega dels trofeus.

