PROTOCOL

COVID

CAMPIONATS

DEL

MÓN

COMAPEDROSA ANDORRA 2021
Aquest protocol s’aplica exclusivament als Campionats del món del
Comapedrosa Andorra que tindrà lloc de l’1 al 6 de març de 2021 a l’estació
d’esquí de Vallnord – Pal Arinsal, sector Arinsal.
Aquesta competició agrupa 4 curses:
• sprint race,
• Relay race,
• cursa vertical
• cursa individual,
Que engloben les següents categories:
• Senior Men + U23 Men;
• Senior Women + U23 Women;
• U20 Men;
• U20 Women;
• U18 Men;
• U18 Women.
Aquesta competició no compren cap categoria amateur. L'esdeveniment té lloc
sota la imatge, normativa i control de la ISMF.
La competició es repartirà en 6 dies:
1/03/2021 à Oppening ceremony
2/03/2021 à Sprint race
3/03/2021 à Relay race
4/03/2021 à Vertical race
5/03/2021 à Rest day
6/03/2021 à Individual race
En general, tots els interessats (participants, organitzadors, tècnics, proveïdors
de serveis) han de complir els requisits que es descriuen a continuació:
L’ús de la mascareta es obligatori en tot moment, tant sigui pels voluntaris,
pels membres de l’organització, equips i corredors, només seran exempts de
dur la mascareta els corredors durant les curses.
Es seguiran les normatives dictades pels decrets del Govern d’Andorra sobre
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la neteja i la ventilació dels diferents espais tancats utilitzats durant la
competició.
La normativa bàsica a respectar en tot moment es la següent:

Ús
obligatori
mascareta

de Netegeu-vos les mans Recordeu que heu de
amb aigua i sabó o amb respectar i heu de
gel hidroalcohòlic varies mantenir la distància
vegades al dia.
interpersonal mínima
d’1,5 m.

Normativa especial premsa:
1) Els responsables COVID de l’esdeveniment son:
Ludovic Albós l.albos@fam.ad
Maria Zorzano mzorzano@vallnord.com
2) Tota persona que formi part de l’esdeveniment, haurà d’acreditar-e
prèviament, sense acreditació no es podrà fer part d’aquest.
3) L’acreditació es donarà per la responsable de premsa
(crodrigues@vallnord.com) a la sala de premsa (press office).
4) Per aconseguir l’acreditació, tothom haurà de de presentar prèviament
a l’organització un test COVID negatiu, de TMA o PCR realitzat amb una
antelació de màxim 72 hores abans de l’inici de l’esdeveniment.
5) Pels representants de premsa que tinguin a cobrir la cursa individual el
dissabte 6/03, hauran de presentar un test antigen negatiu a data 5/03.
6) Es demana a les persones que presentin símptomes de Covid-19 que no
assisteixin a l’esdeveniment, que s’aïllin i que es posin en contacte amb
el seu metge referent.
7) La press office te un aforament de màxim 4 persones, no es podrà
sobrepassar aquest aforament en cap moment. Si l’espai està ocupat
s’haurà d’esperar que en surti una persona.
8) Les zones de premsa estan delimitades i vigilades per voluntaris, cal
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respectar les zones autoritzades a l’acreditació, no es faran excepcions.
En cada zona hi podrà haver un màxim de 4 persones a la vegada, i es
faran torns per a que tothom hi tingui accés.
9) Les entrevistes es faran respectant la distancia interpersonal i amb
mascareta obligatòria. No es podrà tenir contacte físic amb els atletes.
Desenvolupament de les curses
Només podran accedir a les zones de competició les persones degudament
acreditades.
S’habilitarà una zona especial pel públic on voluntaris i organització vigilaran
l’ús correcte de la mascareta i el respecte de les distàncies.
Al final de cada prova, els participants tornaran a estar sota la responsabilitat
de les seves federacions. No es permetrà cap contacte entre els participants.
Acte de lliurament de premis

Únicament participaran a la cerimònia d’entrega de premis els 5 primers
guanyadors de cada categoria, respectant 1,5 metres de distancia entre
corredors, mascareta obligatòria tota l’estona i prohibició de contacte
físic entre corredors. Els premis seran donats per: autoritats del país,
direcció de la ISMF i membres del LOC.
Els membres de premsa que vulguin accedir als lliuraments de premis hauran
de ser prèviament autoritzats per la responsable de comunicació.
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