
   PROTOCOL COVID 5km URBANS DE BERGA 2020 

 
Per la cursa dels 5km Urbans de Berga que es disputaran el dia 27 de setembre de 2020 a 

les 9:30 hores, la organització ha fet uns protocols flexibles però ajustats a la realitat i a les 

mesures sanitàries recomanades des del Govern català, el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, el consell català del esport, la federació catalana de atletisme i la 

FEEC. 

Aquests protocols seran d’obligat compliment abans, durant i després del esdeveniments. 

Els esportistes, entrenadors, tècnics, àrbitres i personal de l’organització han de seguir 

estrictament les pautes d’higiene personal, i de conducta social per evitar contagis. No es 

recomana l’assistència de persones de risc als esdeveniments esportius.                           

L’ús de mascareta serà obligatòria per tothom que hi assisteixi al esdeveniment, en excepció 

als atletes mentre estiguin competint (més endavant expliquem la forma de com fer-ho). Es 

recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals. 

Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o 

sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva 

funció. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o 

diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena. 

El distanciament de dos metres entre totes les persones s’ha de mantenir en tot moment. 

Fins i tot pels assistents com a públic. Si qualsevol dels intervinents en l’esdeveniment 

manifesta símptomes, com febre o tos persistent, haurà d’abandonar l’esdeveniment o bé 

posar-se en mans del personal sanitari. 

La organització a designat una responsable de protocol COVID-19 per poder fer complir les 

recomanacions descrites en aquest document, la Sra. Anna Alert Morales, a on ella i el seu 

equip tindran la seva funció principal és garantir per tal que totes les mesures es compleixin, 

vetllar per la salut de tots els assistents,  assessorar a tots els assistents que ho necessitin, 

subministrar mascaretes i gel als esportistes i organització, la seguretat i la coordinació del 

esdeveniment. En cas de qualsevol dubte o pregunta o aclariment us podeu dirigir a ella 

mitjançant trucada telefònica al núm. 622 56 45 41. 

Hi haurà serveis mèdics i sanitaris a disposició dels atletes durant el esdeveniment. 

L’organització i els voluntaris tindran un protocol adaptat a la seva tasca i han de passar un 

control estricte durant tot els esdeveniment. 

El públic que vulgui assistir a l’esdeveniment, no podrà accedir a dins de tot el recinte sortida 

i arribada, tampoc podrà estar a la zona de pòdium ni acompanyar al participant a l’entrega 

del dorsal. Hi haurà una zona habilitada per ells fora del circuit a on aconsellem que vinguin 

sols, es posin a una distància com a mínim de 1,5 metres dels altres assistents i portin 

posada la mascareta en tot moment. La policia local podrà denunciar a tota aquella persona 

que incompleixi la normativa vigent. 

Hem de ser conscient de la situació que estem vivint i si entre tots posem de la nostra part el 

esdeveniment serà un èxit. 

 

https://salutweb.gencat.cat/ca/inici
https://salutweb.gencat.cat/ca/inici
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PARTICIPANTS: 

Recollida de dorsals: Sala Annexa Hotel Berga Parc. 

- Dissabte dia 26 de setembre, en horari de 16:00 a 20:00 hores.(Horari reservat pels 

participants que visquin a Berga i a la comarca del Berguedà) 

- Diumenge dia 27 de setembre, en horari de 6 fins a una hora abans del començament de 

la prova (Horari reservat pels participants que visquin fora del Berguedà) 

Els participant no podran venir acompanyats a l’entrega de dorsals, el aforament estarà 

limitat a 10 persones a la vegada, és respectaran les distancies de seguretat que hi haurà 

marcades al terra, hauran de entrar amb mascareta, se’ls hi prendrà la temperatura i se’ls 

subministrarà gel hidroalcohòlic. 

A l’hora de recollir el dorsal hauran de portar signat un certificat de auto responsabilitat que 

et pots descarregar a la nostra pàgina web. Sense aquest certificat no és podrà participar a 

la prova.  

Zona d’escalfament: No es podrà escalfar dins la zona de sortides i arribades, tampoc a la 

zona plaça del Hotel, la organització ha habilitat dues zones per escalfar que son, el parc 

dels soldats i la zona La Valldan. Intenteu escalfar sols i porteu la mascareta a sobre en tot 

moment. 

Calaixos de sortida: A cada participant se li assignarà una zona per sortir que al seu dorsal 

ja estarà indicada. Per accedir als calaixos només es farà per la zona marcada per a atletes. 

La sortida dels 5k es cada 10 segons i amb una tongada de 15 atletes. L’ordre de sortida 

serà la següent: 

- Dorsals del 1 al 15 (atletes destacats a decisió de la organització) 

- Dorsals del 16 al 200 (per ordre de inscripció a la cursa) 

Cada participant a de entrar a la zona de sortida amb mascareta, se li prendrà la 

temperatura, es col·locarà a la seva posició segons indica el plànol annex 1, la mascareta 

només se la podrà treure quan faltin 10 segons per començar la cursa i la podrà llençar als 

cubells que hi haurà o se la podrà guardar a sobre seu. Els participants cada 10 segons 

podran accedir a la fila següent (sempre amb mascareta) i així successivament fins arribar a 

la fila de inici de cursa i compte enrere de 10 segons. El temps de cursa comença a comptar 

quan el teu dorsal/chip passa per la zona de sortida. 

A tots els atletes, un cop finalitzin la cursa, se’ls i lliurarà una mascareta nova i aquesta se 

l’hauran de posar obligatòriament. 

Al ser una cursa contra el rellotge, el guanyador serà aquell atleta que trigui menys temps en 

sortir de la línia de inici i la arribada a la línia de meta. Al no saber qui serà el guanyador fins 

que no es comptabilitzi  tots els temps, no hi haurà cinta de arribada de guanyador. 

A les curses de BRB i BQB (Campionat de Catalunya de curses per muntanya) la sortida 

serà cada 3 minuts. Podreu trobar el seu propi reglament a la pàgina www.brbxavibatriu.cat 

http://www.brbxavibatriu.cat/
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PREMIS 

- Categories i premis (5km urbans de Berga) 

• Absoluta masculí i femení, premi als 3 primers i 3 primeres classificades de tota la cursa 

sigui de la categoria que sigui, amb trofeu + regals + premis econòmics (100€ - 80€ - 50€ 

masculí i femení respectivament) 

• sub-16 (2008-2004) trofeu i regals als 3 primers i 3 primeres (premi especial consell 

esportiu escolar del Berguedà) 

• Sub-23 (2003-1997) trofeu i regal al primer i primera classificada. 

• Sènior (1996-1980) trofeu i regal al primer i primera classificada. 

• Màster 40 (1979-1969) trofeu i regal al primer i primera classificada. 

• Màster 50 (1968-1900). trofeu i regal al primer i primera classificada. 

• Atleta local trofeu al 1r.i 1a  

L’edat que delimita cadascuna de les categories fa referència a l’edat que complirà el 

participant durant l’any en curs, independentment de la que tingui en el moment de celebrar-

se la prova. 

ATENCIÓ: Els premis no són acumulables. (excepció del atleta local) 

La entrega de premis serà a les 11:00 hores aproximadament, per pujar al podi serà 

obligatori portar mascareta en tot moment. 

La zona pòdium està limitada a només els guanyadors, organitzadors i premsa, quedant 

prohibida (estarà precintada) aquesta zona al públic en general. 

 

 

Per qualsevol dubte pot trucar a la part organitzadora: 

 

 

 

Alfonso 5km: 634561588                Claudia BRB: 667766603 
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Annex  


