
FUNCIONAMENT CURSA RELLEUS

INTRODUCCIÓ

En el següent gràfic es mostra el centre de competició

Per tal del bon funcionament de la cursa, i per facilitar als corredors la participació a la
cursa llegiu la informació següent



PASSOS A SEGUIR A LA CURSA

● Des de l’aparcament al centre de competició hi ha uns 5’-10’ caminant
tranquil·lament.
● L’accés al centre de competició es fa únicament per un pont que creua el riu
fluvià, degut a l’estretor, es senyalitzarà donant prioritat als que arriben al centre de
competició a les primeres hores, i amb prioritat de sortida a darrera hora de la
matinal
● A l’arribar al centre de competició, cada competidor haurà de dirigir-se a la
zona corresponent al seu club (veure gràfic - zona dibuixada en groc)
● A la zona de clubs hi haurà els dorsals. Hi haurà 3 sobres per cada club amb
els dorsals a l’interior, un sobre pels primers rellevistes, un pels 2ons rellevistes i un
pels 3ers rellevistes.
● Per accedir a la zona d’escalfament caldrà seguir les fletxes, que condueixen
fins al pas obligatori on hi haurà les bases de netejar i comprovar.
● Quan des de l’organització s’avisi, els primers rellevistes es podran anar
situant a darrera els mapes (situats a terra)
● A les 10:00 es donarà sortida a les categories de 3 rellevistes
● A les 10:03 es donarà sortida a les categories de 2 rellevistes
● Una vegada s’hagin donat les sortides dels primers rellevistes, els segons
rellevistes podran accedir a la zona d’escalfament
● Quan el primer rellevista passi pel centre de competició, el segon rellevista de
l’equip podrà accedir a la zona de mapes penjats (línia blanca i negre del gràfic)
● El segon rellevista esperarà l’arribada a la recta de meta del company abans
d’iniciar la seva cursa
● Idem pel tercer rellevista per les categories de 3 components
● Un cop acabada la cursa, es seguirà l’encintat mantenint la distància amb
altres competidors i amb la mascareta ja posada, es deixarà el mapa a la bossa
designada per cada club i es podra fer la descarrega dels resultats
● Després de la descàrrega, els corredors poden tornar a la zona del club
● A la zona de clubs hi haurà impresses unes imatges de codis QR on amb el
telefons mobils es podrà accedir als resultats en directe (es refrescaran cada 5’)
● En finalitzar la cursa es retornarà a l’aparcament sempre mantenint la
distància ii procurant fer-ho escalonadament per evitar aglomeracions

A les 9:45 es farà el briefing i demostració del pas pel centre de competició dels
corredors i el canvi de relleu.

En tots els passos obligatoris hi haurà membres de l’organització que seran els que
donaran pas o no als competidors, de manera que és imprescindible seguir-ne les
seves indicacions




