CURSA DELS NÀPIES – 31 DE DESEMBRE 2020

IMPORTANT: El CEM seguirà la Normativa de la Generalitat de Catalunya i del que disposa
el PLA D’ACCIO DEL DESCONFINAMET ESPORTIU DE CATALUNYA. També de tot allò que
disposi, modifiqui la Generalitat a data 31/12/2020

REGLAMENT
Inici i final: La prova comença el 31/12/2020 a les 16:30h. Finalitza el mateix dia 31/12/2020 a
les 19h. Prova NO competitiva.
Inscripcions: La inscripció a la prova es fa mitjançant el portal web del CEM
(www.cemmolins.cat). A la mateixa pàgina d’inici i també entrant a la secció caminades de
resistència/Punt de trobada per accedir al formulari d’inscripcions 2a Cursa dels Nàpies CEM
Preus: Mantenim els preus del 2019!!
-Socis CEM 6 euros
-NO Socis CEM amb assegurança 8 euros
-NO Socis CEM NO assegurança 11euros
En cas de cancel·lació de la prova per indicació de les autoritats sanitàries, per ordre de
l’Ajuntament / Generalitat de Catalunya, es proposarà una nova data a poder ser coincidint amb la
Candelera ( febrer 2021) . En qualsevol cas, es retornarà la inscripció. L’organització es reserva
el dret d’admissió
Els corredors participaran amb dorsal/ xip d’ un sol us individual, degudament higienitzat i
precintat que s’entregarà personalment a cada participant el dia abans de la cursa.
Caldrà acceptar Declaració auto responsable seguint normativa COVID en el moment de fer la
inscripció. Dies abans de la prova s’enviarà aquesta declaració via mail per a signar
Es tancarà la inscripció en arribar als 300 inscrits
Link Inscripcions (a partir 15/11//2020): https://www.toprun.es/eventos/2-cursa-dels-napies2020#lang-ca
Assegurança: Tot participant de la Cursa dels Nàpies CEM cal que tingui algun tipus
d’assegurança (FEEC, soci CEM, altres,... que cobreixin l’activitat individualment) En cas de no
disposar-ne, s’oferirà la possibilitat d’assegurança pel dia de la prova, en el moment de fer la
inscripció.
Edat: No hi ha cursa Infantil, no hi ha premi per categories
RECORREGUT:El recorregut serà de 8,9 KM (encara no “tenim els 10”)Track recorregut a partir
del 15/11/2020

RECORREGUT:

ADAPTACIONS DE LA CURSA PER LA COVID 19:

1- Es seguirà la Normativa de la Generalitat de Catalunya i del que disposa el PLA D’ACCIO
DEL DESCONFINAMET ESPORTIU DE CATALUNYA. També de tot allò que disposi ,
modifiqui la Generalitat a 31/12/2020
2- Els participants s’inscriuran via telemàtica i recolliran xip al local del CEM el dia
30/12/2020, S’entregarà bossa de corredor en el mateix moment. Caldrà dur mascaretes i
respectar la distància de 1,5m
3- Tot el personal de l’organització, de seguretat i els voluntaris aniran amb la seva mascareta
corresponent i armilla reflectant Hi haurà gel hidroalcohòlic en diferents punts
4- Es preveu recollida de residus i es demana a tots els participants que siguin molt curosos
amb la gestió dels residus
5- Las sortida es farà esglaonada. Cada 6 segons sortirà un corredor des del seu calaix de
sortida ,en grups de 10 cada minut entre les 16:30 i les 17h per assignació al dorsal. Des
del moment que el corredor arribi a la zona de sortida fins que comenci a córrer, haurà de
portar obligatòriament la mascareta. Tots els corredors sabran anticipadament a quina hora
li correspon sortir, evitant així aglomeracions
6- Es limita la participació a 300 persones
7- Durant la cursa, en els avançaments i en tota ocasió que els corredors no puguin mantenir
una distància mínima de 3 metres, hauran de dur posada la mascareta
8- Tota la organització i voluntaris aniran amb mascareta i els qui estiguin en contacte amb
guarda-roba,si n`hi ha, portaran guants

9- Es valorarà si es possible tenir servei de guarda-roba en cas molt necessari. Els objectes
de cada corredor que desitgi deixar, es ficaran dins bosses de plàstic d’us individual i es
precintaran amb el numero de dorsal del corredor. S’entregarà de la mateixa manera.
10- Els familiars i acompanyants no podran entrar ni a la zona de sortida ni a la zona d’arribada

(recinte precintat)

