
Protocol Covid dels 5 km Urbans de Berga 2021 
 
1. Les federacions esportives catalanes, en compliment de la normativa sanitària i en 
particular amb les mesures previstes en el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de 
Catalunya, van elaborar, amb la validació de la UFEC, els respectius protocols esportius 
per tal de poder dur a terme aquesta activitat amb garanties higièniques i sanitàries 
que evitin la propagació del coronavirus, que van ser posteriorment aprovats i 
publicats per la Secretaria General de l’Esport. 

2. En els darrers mesos la situació ha anat modificant, i algunes de les mesures 

aplicables per tal d’evitar la propagació de la pandèmia s’han eliminat o bé reduït la  

seva intensitat. 

Pel que fa a la pràctica esportiva federada, la darrera resolució de Salut de la 
Generalitat (SLT/2704/2021, de 2 de setembre) encara fa una remissió general al Pla 
d’Acció esmentat motiu pel qual la gran majoria de mesures previstes en els protocols 
federatius segueixen essent també d’aplicació 

3. Tanmateix, a continuació s’exposen una sèrie de qüestions relacionades amb les 
mesures a tenir en compte en la pràctica esportiva federada, que sí s’han pogut veure 
alterades d’acord a la normativa posterior vigent amb l’objecte de poder actualitzar i 
simplificar els protocols vigents adoptats per les federacions esportives catalanes, 
adaptant-los a la realitat sanitària actual. 

4. Tot els participants hauran de portar a l’hora d’accedir al calaix de sortida o recollir 
el dorsals el certificat de auto-responsabilitat COVID que es podrà descarregar en 
aquest enllaç , només serà vàlid si està imprès a paper físic. 

5. Lús de la mascareta serà obligatori en tot lloc i en tot moment, només se la podran 
treure els corredors un cop hagin transcorregut 100 metres després del tret de sortida. 

6. No hi haurà ni servei de dutxes ni servei de guarda roba 

7. És permetrà l’accés del públic fins a omplir un 70% de la capacitat, aquests hauran 
de tenir posada en tot moment la mascareta i respectar les distàncies de seguretat, 
qualsevol incompliment d’aquesta mesura serà posada en coneixement a les autoritats 
competents. 

8. Al ser una prova reservada a 250 participant, a la sortida dels 5km hi haurà distància 
de seguretat entre els participants que indicarà la organització, sortiran tots junts i 
serà vàlid el temps cronometrat per xip. El divendres anterior es publicarà l’ordre de 
sortida dels participants segons marca i nivell acreditat durant el registre d’inscripció. 

 

21. El club queda a la vostra disposició per qualsevol aclariment, dubte, consulta, suggeriment 
o queixa que hi pugui haver posant-vos en contacte al correu electrònic 
jab.berga@hotmail.com, o al tel. 634561588 i 626806996. 
 

 

 

 

® JAB (Joves Atletes de Berga) Berga, a 15 de setembre de 2021 
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