PLA DE MESURES COVID-19
ARTIEM HALF MENORCA FORNELLS

COMUNICAT ORGANITZACIÓ ARTIEM HALF MENORCA 2021
El proper 19 de setembre de 2021 tindrà lloc la Artiem Half Menorca que consisteix en un Triatló
modalitat Half i Short, organitzades per Penya Esportiva Son Marçal – Xtrem Menorca Triatiló,
amb el suport de l’empresa Elitechip SL, la Federació Balear de Triatló (Fetrib) i la col·laboració
de l’Ajuntament d’Es Mercadal
La Artiem Half Menorca forma part dels triatlons de carretera en modalitat mitja distància i
curta distància dins del calendari de proves populars Fetrib.
Des de l’equip organitzador apostem per reprendre, amb la nova normalitat, les curses de
triatló, no tant sols com una mena de mecanisme d’alliberament tant necessari per a la societat,
si no també per potenciar tots els valors que l’esport ens aporta. El nostre compromís amb
l’esport ens fa tenir l’empenta i energia necessària per mantenir la prova en marxa
Tot això sense obviar les mesures de seguretat necessàries per a que aquestes curses no puguin
suposar un perill tant als participants, públic i personal organitzador.
D’aquesta manera, des de l’equip organitzador hem adoptat una sèrie de mesures que poden
facilitar l’organització de la Artiem Half Menorca Fornells 2021.

Les mesures adoptades més significatives seran aquestes:
•

AMPLIACIÓ D’ESPAIS I ÀREES DE L'ESDEVENIMENT, ZONES DE CARRERA I ESTACIONS DE
SUPORT.

•

OBLIGATORIETAT DE L’ÚS DE MASCARETA I DISTÀNCIAMENT DE SEGURETAT SEGUINT LES
MESURES SANITÀRIES VIGENTS

•

SORTIDES ESCALONADES REALITZADES EN GRUPS DE 100 CORREDORS SEPARATS I EN
FORMAT CONTRARELLOTGE.

•

AVALUACIÓ PRÈVIA DE SALUT OBLIGATÒRIA I PRESA DE TEMPERATURA A TOTS ELS
PARTICIPANTS I STAFF TÈCNIC

•

ESTACIONS D'HIGIENE I DESINFECCIÓ EN TOTES LES ÀREES DE LA PROVA

•

AVITUALLAMENTS EN FORMAT D’AUTOSERVEI I INDIVIDUALITZAT

•

ELIMINACIÓ DE SERVEIS I FUNCIONS NO ESSENCIALS, COM EL BRIEFING QUE ES
REALITZARÀ DE FORMA DIGITAL I LA FINISHER EXPERIENCE.

PLA MESURES COVID-19
MESURES GENERALS
HIGIENE
-

Ubicació d’estacions de rentat amb desinfectant de mans.
Realització de neteja i desinfecció de les àrees comunes.
Staff / voluntaris. Ús de mascaretes obligatori (sempre seguint les mesures sanitàries
vigents).
L'ús de màscares serà obligatori (sempre seguint les mesures sanitàries vigents) per als
esportistes que podran retirar-se al moment de prendre la sortida.

AVALUACIÓ
-

Els atletes, personal staff i voluntaris, hauran de completar un qüestionari de salut previ a
la cursa.
Realització d’examen de temperatura corporal sense contacte (segons les pautes
estipulades per l'Organització Mundial de la Salut). Les persones amb una temperatura
corporal superior als 37,6º no podrà competir, ser voluntaris o treballar.

ESPAIS I CAPACITATS
-

Re disseny i re configuració de les àrees de l'esdeveniment, zones de carrera i estacions de
suport.
Augment de l'espai per als atletes i el personal de suport en àrees com: inici del segment
de la natació, transició i meta.
Reducció de la capacitat de persones en espais comuns.
Eliminació de serveis i funcions no essencials, com el Briefing que es realitzarà de forma
digital, no presencial.
Minimització de punts de contacte. Reducció o eliminació dels punts de contacte i
interacció entre atletes, personal i voluntaris sense comprometre la seguretat de
l'esdeveniment.

COORDINADOR COVID
Es crearà la figura del coordinador Covid, que vetllarà en tot moment per el compliment
dels protocols indicats
- Hem contactat amb els informadors Covid, del Govern Balears, que ens coordinarem per fer
funcions de informació a la zona de Meta.

MESURES ESPECÍFIQUES ARTIEM HALF MENORCA FORNELLS

1. RECOLLIDA DE DORSALS
La recollida de dorsals tindrà lloc dissabte 19 de setembre de 10h a 18:30h al Poliesportiu d’Es
Mercadal.

L’entrega de dorsals es realitzarà prenent les mesures, protocols i recomanacions establertes
per les autoritats sanitàries. Serà de forma presencial i esglaonada.
L'ús de mascareta serà obligatori (sempre seguint les mesures sanitàries vigents).
-

-

-

Lliurament de dorsals dissabte dia 18 de setembre de 10 a 18:30h – La zona de recollida de
dorsal estarà situada a l’interior del Poliesportiu de Fornells.
Es realitzarà la neteja i desinfecció prèvia del recinte.
La sala estarà equipada amb dispensadors de gel o solució hidro-alcohòlica i tovalloletes
d'un sol ús.
S’ubicaran elements de cartelleria de forma visible amb les recomanacions sanitàries.
En tot moment d'espera, el participants hauran de mantenir la distància de seguretat lateral
i frontal d’1,5m que estarà degudament senyalitzada amb senyalització vertical i amb
marques de terra. També hauran de portar la mascareta correctament col·locada.
Per a l’entrega de dorsals es situaran 4 taules de 2 m cadascuna, s’establiran varies fileres
degudament senyalitzades amb indicació de separació frontal i lateral entre persones de
1,5 mts i l’ús obligatori de mascareta. El participant es dirigirà a la taula que li correspongui
quan quedi lliure.
Es recomanarà acudir a la recollida de dorsal, sense acompanyants.
Al retirar el dorsal, els participants hauran de lliurar a l'organització un document o certificat
de responsabilitat personal, descarregat amb anterioritat mitjançant la pàgina web

-

d’Elitechip i justificant que no ha patit COVID-19 en els 14 dies anteriors a la prova i tampoc
haver estat amb una altra persona que hagi pogut tenir símptomes. Si algun corredor
aparenta tenir algun símptoma relacionat, el personal de l'organització podrà requerir la
presa de temperatura.
Hi haurà 1 taula d'incidències i reclamacions i una altra de secretaria.

REUNIONS TÈCNIQUES / BRIEFINGS
-

S’eliminen les reunions tècniques i es publicaran presentacions on-line amb suficient
antelació. Els participants se les podran descarregar mitjançant la pàgina web d’Elitechip.
Els dubtes es respondran per correu electrònic i via telefònica.

2. ÀREA DE BOXES / TRANSICIÓ
L'àrea de transició, Boxes, estarà situada al Passeig Marítim Gumersindo Riera (veure plànol).
L'entrada a boxes es farà de forma esglaonada seguint les mesures, protocols i recomanacions
establertes per les autoritats sanitàries.

2.1. CHECK IN / ENTRADA A BOXES
-

Per evitar concentracions, hi haurà un horari per l’ingrés dels participants amb dorsal
nombres parells i nombres imparells.

-

-

-

Es recomanarà no accedir a la zona de Boxes fins a l’hora establerta.
S’ubicaran elements de cartelleria visible amb les recomanacions sanitàries.
L'ús de mascareta serà obligatori(sempre seguint les mesures sanitàries vigents) en tot
moment tant per a participants, personal Staff, voluntaris i jutges.
A l’entrada del Box es realitzarà un control temperatura corporal sense contacte (segons
les pautes estipulades per l'Organització Mundial de la Salut). Les persones amb una
temperatura corporal superior als 37,6º no podrà competir, ser voluntaris o treballar.
A l’entrada s’ubicaran 2 dispensaris de gel hidroalcohòlic.
Separació de 0,80 m entre bicicletes i competidors.
Per tal d’augmentar les distàncies entre participants i respecte a les edicions anteriors, per
a cada barra de 3m, s’ubicaran 4 bicicletes amb una separació de 0,80 m entre sí.
Augmentant així a 20 cm la separació entre bicicletes respecte l’edició anterior. Aquestes,
estaran numerades en nombres parells i imparells correlativament per tal de mantenir les
distàncies i evitar aglomeracions durant el Check In i el Check Out.
Aquesta àrea es tancarà per als participants 15 min abans de la sortida, sempre
determinada i anunciada per la delegació tècnica de la prova.
Es deixarà un passadís central d’una separació mínima de 3 m entre estacions laterals.
Les cistelles estaran situades a 0,80 mts entre sí
*Distribució zona boxes

2.2. HORARIS CHECK IN
-

El temps per participant per a realitzar el Check in serà de 10 min.
•
•
•
•

16:00 – 16:45 Check in HALF - Dorsals Parells
16:45 – 17:30 Check in HALF - Dorsals Imparells
17:30 – 18:15 Check in SHORT - Dorsals Parells
18:15 – 19:00 Check in SHORT - Dorsals Imparells

3. SORTIDES
La sortida estarà ubicada a la zona de l’antic Restaurant Es Pla (veure imatge). S’habilitarà una
estructura de tanques i cons per organitzar als participants i d’aquesta manera mantenir la
distància de seguretat entre persones.

-

S’habilitaran diferents horaris en funció de les curses.
Es recomanarà no accedir a la zona de carrera fins a l’hora establerta segons la sortida de
l’esportista.
L'ús de mascareta serà obligatori (sempre seguint les mesures sanitàries vigents) per a tots
els participants, personal Staff i jutges. Els participants podran retirar-se les mascaretes un

-

-

cop accedeixin a la zona de sortida. Les mascaretes es podran dipositar a l’interior de
contenidors o bé guardar-la dins el mono.
Abans d'accedir a la zona de sortida, es prendrà la temperatura corporal a tots els corredors.
Les persones amb una temperatura corporal superior als 37,6º no podran prendre part de
la sortida.
A l'entrada a la zona de sortida hi haurà gel hidroalcohòlic desinfectant de mans
S’ubicaran elements de cartelleria visible amb les recomanacions sanitàries.
El procés de presentació dels esportistes es reduirà el màxim possible de temps.

3.1. SORTIDES ROLLING START
Les sortides Rolling Start permeten espaiar els esportistes participants al llarg del temps i l’espai,
evitant les aglomeracions, ens permet evitar aglomeracions a boxes i aconseguint així un
distanciament interpersonal tan important en aquests dies. Les curses es converteixen així en
contrarellotges.
A través d’un àudio que sona per la megafonia, els esportistes van sortint en grups reduïts. En
torns de 100 persones cada 5’ mantenint així una distància de seguretat entre els grups.
-

El control d’accessos i col·locació dels participants estarà coordinat per l’equip d’Elitechip,
voluntaris i jutges de la prova.

4. TRANSICIONS
-

S’utilitzaran cistelles enlloc de bosses a les transicions.

5. CICLISME
-

NO ESTÀ PERMÈS el drafting (anar a roda) en cap de les 2 distàncies (no podent estar a
menys de 12 metres de llarg i 3 metres d'ample de qualsevol ciclista i tenint 25 segons per
fer la maniobra d'avançament).

6. CARRERA A PEU
-

NO ESTÀ PERMÈS el drafting. Mantenint les distàncies de seguretat entre corredors. Els
avançaments es realitzaran amb la distància de seguretat.

7. AVITUALLAMENTS
-

-

-

CICLISME. Hi haurà 1 avituallament al circuit de bici que estarà situat al municipi des
Mercadal, aquest avituallament serà el mateix per a cada volta. O sigui, el participant de
HALF tindrà 3 avituallaments ja que passarà 3 vegades per aquest punt. Els voluntaris faran
entrega de l’avituallament a mà.
CURSA A PEU. Els avituallaments a la cursa a peu seran els següents: hi haurà 2 punts de
avituallament, repartits pel circuit i que aproximadament estaran situats a uns 2 /2,5 km de
distància entre ells. Format d’auto servei, evitant el contacte amb entrega d’ampolles, gots
i resta de productes. Els voluntaris col·loquen l'avituallament a la taula, és el propi
esportista que el recull de la taula.
Per minimitzar el risc d’aglomeracions a les zones d’avituallament, la longitud de la zona
d’avituallament s’augmentarà.
Avituallaments en línia, mantenint un sentit d'entrada i sortida.
El triatleta no podrà tornar enrere.
Neteja i desinfecció prèvia de taules i elements de risc de contagi.
S’ubicaran dispensadors i vaporitzadors amb solucions desinfectants.
Els voluntaris aniran previstos de mascaretes(sempre seguint les mesures sanitàries
vigents).
La gestió dels aliments seguirà les disposicions d’higiene establertes per les autoritats
sanitàries locals.
S’ubicaran elements de cartelleria visible amb les recomanacions sanitàries.

8. META
La meta estarà ubicada a la zona de l’aparcament del antic Restaurant d’ES Pla.
-

S'habilitarà una zona tancada i degudament senyalitzada per evitar aglomeracions a
l'arribada dels esportistes.
No es permetrà l’accés d’altres esportistes que ja hagin finalitzat a la zona de meta.
Es facilitarà un accés directe a l’àrea mèdica.
S’incrementarà a 20m la distància entre l’arc de meta i la zona dels medis de comunicació.
Cap medi de comunicació podrà romandre fora de l’àrea establerta.
Un cop es creui la línia d'arribada, els participants s’hauran de col·locar la mascareta
novament(sempre seguint les mesures sanitàries vigents) i moure’s fins l'àrea de post meta
S'habilitarà una zona tancada post meta amb canals de sortida per evitar aglomeracions a
l'arribada dels esportistes.
A l’edició 2021, no hi haurà Zona Finisher Experience (post meta lúdica).
Avituallaments en línia, mantenint un sentit d’entrada i sortida.
Abandonar la zona de meta el més aviat possible.
Es pregarà als participants la màxima col·laboració amb l'organització i que tots els residus
que produeixin: restes de fruita o begudes els dipositin en les galledes d'escombraries que
l'organització col·locarà a la zona de post meta, a fi d'evitar i reduir al mínim la manipulació
d'aquests residus.

9. ENTREGUES DE PREMIS / PODI
Si les condicions de seguretat sanitària existents en el moment de la prova ho permeten, el
lliurament de premis als guanyadors es farà a la zona de post-meta just a l’escenari que es
trobarà situat sota la pantalla LED gegant. En aquest acte tots els assistents, igualment
mantindran la distància de seguretat i hauran de portar la mascareta (sempre seguint les
mesures sanitàries vigents).
-

Espai reservat únicament per a l’Staff, autoritats i premsa.
Mascareta obligatòria(sempre seguint les mesures sanitàries vigents).
Obligatori presentar-se en pòdium per recollir el premi. No sé lliurarà a cap company.
Calaixos de podi separats.
10. CKECK-OUT (RECOLLIDA DE BICIS)

Un cop finalitzada la prova es podrà recollir el material de dins de l’àrea de transició. El personal
de l’organització permetrà l’entrada de manera organitzada evitant aglomeracions i mantenint
les distàncies de seguretat entre els participants.
-

Es recomanarà no accedir a la zona de Boxes fins a l’hora establerta.
L'ús de mascareta serà obligatori(sempre seguint les mesures sanitàries vigents) per a tots
els participants, personal Staff i jutges.
Per evitar concentracions, hi haurà un horari per nombres parells i un per nombres
imparells.

-

Hi haurà dispensaris de gel hidroalcohòlic tant a l’entrada com a la sortida.
S’ubicaran elements de cartelleria visible amb les recomanacions sanitàries.
10.1.
HORARIS CHECK OUT

-

Temps per participant per realitzar el Check Out: 5 min
•
•
•
•

12:30 – 13:30 Check out SHORT - Dorsals Parells
13:30 – 14:30 Check out SHORT - Dorsals Imparells
14:30 – 15:30 Check out HALF - Dorsals Parells
15:30 – 16:30 Check out HALF - Dorsals Imparells

11. SEGURETAT ESPECTADORS
Per tal de regular que es compleixin les normes de seguretat dels espectadors, contractarem
varis vigilants de seguretat privada per vigilar i fer compliment a que la gent porti la mascareta
(sempre seguint les mesures de seguretat vigents) de forma adequada a la zona de meta i als
diferents avituallaments.
COMUNICACIONS
1. Mitjançant canals de comunicació directe:
- Col·locació de cartelleria visible amb les indicacions i recomanacions sanitàries a
seguir.
- Mitjançant megafonia, canals de comunicació com web i xarxes socials oficials de la
prova i Elitechip.
- Mitjançant la contractació del personal de seguretat que s’encarregarà de recomanar
als assistents i fer complir la normativa.
2. Normativa de la prova: (La normativa s’adaptarà a les mesures de seguretat vigents en
el moment de la prova)
- L’ús de mascareta serà obligatòria en tot moment per esportistes, jutges, voluntaris i
personal de l’organització
- En el cas dels esportistes, només se la podran treure tot just abans d’iniciar la
competició.
- Un cop a Meta, els participants, hauran de col·locar-se de nou la mascareta.
S’entregarà una mascareta a tots els atletes a mesura que arribin per garantir que tots
disposin d’ella per complir la normativa.
12. STAFF i VOLUNTARIS
-

Formació e informacions de les mesures a implementar.

-

Ús de mascaretes (sempre seguint les mesures sanitàries vigents).
Firma del document o certificat d’exoneració i responsabilitat personal, justificant que
no ha patit COVID-19 en els 14 dies anteriors a l’inici de la prova.

13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ
L'organització nomenarà una persona responsable de la coordinació sanitària i responsable de
l'aplicació de les mesures de mitigació que cal implantar pel COVID19 que s'ha de coordinar i
estar en contacte amb les autoritats sanitàries competents en cada lloc.
Seguiran les recomanacions de l'autoritat laboral en prevenció de riscos laborals, seguint les
recomanacions de les autoritats sanitàries competents.
Les mesures sanitàries necessàries s’ajustaran sempre seguint les mesures sanitàries vigents en
el moment de la prova.
Totes les mesures especificades en aquest document poden ser modificats per adaptacions a les
mesures de seguretat vigents en el dia de la prova.

