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Informació per a TOTS els participants, tècnics i acompanyants. 
 
Serà obligatori l’ús de la mascareta EN TOT MOMENT mentre s’estigui a terra. 
 
Només podran accedir al recinte el personal acreditat (organització, tècnics, personal de 
suport i participants). Els acompanyants no poden romandre a la zona designada per la 
varada de cada club. 
 
A la varada estaran ubicades les embarcacions per clubs, en format de grups bombolla. 
Aquests grups estaran separats i no tindran contacte entre si. Tots els regatistes muntaran i 
esperaran el seu torn per a sortir a la zona designada. Al tornar a terra, hauran de retornar a 
la seva zona. 
 
El perímetre de varada i accés a rampes de l’esdeveniment estarà senyalitzat, delimitat i d’us 
restringit a tècnics i participants. Els participants i tècnics respectaran les instruccions dels 
organitzadors tant per sortir ordenadament al mar com per retornar a les zones assignades. 
 
Els regatistes NO poden entrar a l’Oficina de Regata. Qualsevol tràmit o gestió, l’hauran de 
fer a través del seu entrenador. 
 
Tots els participants a l’esdeveniment (regatistes i tècnics) hauran d’entregar al club 
(mitjançant el tècnic responsable) el document Declaració d’Autoresponsabilitat (Annex 2). 
 
Es respectarà la normativa vigent sobre aforaments i concentració de persones. 
 
Procediment d’actuació en cas de confirmació o sospita de símptomes Covid-19: Una 
persona amb símptomes, no podrà participar en la regata i haurà d’abandonar les 
instal·lacions. En el cas de ser menor d’edat, romandrà en una zona aïllada i s’avisarà als 
pares o tutors perquè el recullin el més aviat possible. 
 
A l’Entrega de trofeus es garantirà la distància social i es realitzarà a l’aire lliure. 
 
Tècnics: 
 
A l’Oficina de Regates tant sols hi podran assistir els tècnics. 
 
La confirmació d’inscripcions, recollida de samarretes, pic-nics, presentació de sol·licituds o 
qualsevol altra tràmit o gestió, la faran els tècnics personalment a l’Oficina de Regata. 
 
Les llanxes dels tècnics es deixaran al pantalà de ponent als llocs degudament senyalats. 
 
La zona d’avarada dels remolcs, serà a les dues zones marcades per a aquest ús en el Mapa. 
 
 
 
 
 

ANNEX 3 – Mesures COVID - 19 
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