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El present protocol està adequat a les mesures i recomanacions aprovades pel Govern 
d’Andorra. 
Indica les mesures especifiques que s’incorporen per la Open d’Escalada del dia 5 juny 2021 al 
CTEO i organitzat per el Club Pirinenc Andorrà. 
 
Normés generals: 

 Tota persona, organitzador i escalador,  ha de dur la mascareta posada mentre es 
desplaci dins els espais del CTEO.  

 Només es podrà treure la mascareta mentre es realitzi activitat física i es respecti la 
distancia de 2 metres. 

 Tota persona que tingui símptomes no podrà entrar al CTEO. 
 Evitar les aglomeracions i mantenir la distancia de 2 metres. 
 A l’arribar i a l’acabar en els diferents espais del CTEO, i sempre que es cregui 

convenient (p.ex. si s’han tocat materials compartits) rentar-se les mans amb gel hidró 
alcohòlic. 

 Evitar tota mena de contactes amb altres persones com, encaixades de mans, 
abraçades, etc. 

 L’organització haurà de controlar en tot moment que l’aforament no superi la seva 
capacitat garantint la distancia de 2 metres entres persones. 

 A tal efecte, hi hauran unes persones designades per l’organització que es 
preocuparan únicament de la seguretat “Covid-19”en la zona d’escalfament a la pista 
de atletisme. 

 Responsable Covid-19. Aquesta persona també haurà de tenir un registre de tots els 
presents per facilitar la traçabilitat en cas sorgeixi un positiu. 

 Tot el personal de l’organització, de seguretat i els voluntaris aniran amb la seva 
mascareta corresponent. 

 El matí del dia 5 de la competició és dedicat als joves entre 10 i 18 anys, i s’ha limitat la 
participació a 30 escaladors. 

 La tarda del dia 5 és dedicada als sèniors a partir dels 19 anys, i s’ha limitat la 
participació a 30 escaladors. 

 No hi haurà públic dins el CTEO. Només per els menors hi podrà haver un 
acompanyant que s’haurà de quedar a l’exterior de la paret de vidre del rocòdrom. 

 Per evitar encreuaments, es circularà en una única direcció com indicat en el plànol 
adjunt. A tal efecte, es faran marques al terra per potenciar el seguiment d’aquest 
circuit, i per assegurar la distancia entre atletes en tot els espais i amb particular 
atenció a la zona d’escalfament. 

 
 



Inscripcions: 
 No presencials. S’hauran de fer prèviament per telèfon i/o a l’e-mail del CPA. 

 
Recollida de la fitxa de competició el dia de la prova: 

 Al CTEO, en els horari establert abans de la prova. 
 Seguint les indicacions fins a la taula de recollida. La tornada igualment seguint les 

indicacions evitant encreuaments. 
 Tots els assistents hauran de signar el document d’autodeclaració de responsabilitat 

lliurat per l’organització. 
 Només els menors poden anar acompanyats per una persona adulta. 

 
Reunió tècnica: 

 Les reunions tècniques, per les dues proves de qualificació i per la final, es faran de 
forma digital i estaran a les webs del CPA i de la FAM perquè tothom hi pugui accedir. 

 Tota la informació, protocol Covid-19, horaris, estaran publicats a la web de la prova i 
es trobaràesposat a la zona de recollida dorsal i d’escalfament. 

 
Competició: 

 El dies previs vindran preparades varies vies adaptades a les diferents categories per 
personal de l’organització. 

 L’escalfament es farà en els espais expressament habilitats. 1, es faran de forma 
individual. 2, es mantindrà la distancia de dos metres. 3, caldrà portar la mascareta. No 
es podrà utilitzar la zona de boulder , ja que estarà ocupada per la organització.  

 Durant la prova es podran utilitzaran TRES vies com a màxim a l’hora, sempre i quant 
es pugui garantint una distancia mínima de 3 metres entre els  escaladors. 

 En l’espai del rocodrom com a maxim hi trobarem: 3 escaladors, 3 asseguradors, 3 
arbitres, 3 organitzadors com indicat en el plànol adjunt. 

 Tot el personal de l’organització portarà la mascareta.  
 El que assegura també portarà mascareta i s’haurà de desinfectar les mans a cada 

canvi de competidor. 
 L’escalador es desplaçarà amb la mascareta i la podrà treure només mentre estigui a la 

via d’escalada. 
 L’escalador es rentarà les mans amb gel hidró alcohòlic abans de posar-se el magnesi i 

al acabar la prova abans de sortir de l’àrea de competició. 
 
Avituallaments: 

 Dins els espais del CTEO no es pot portar menjar. 
 Cada escaladors si vol, es pot portar la seva beguda. Les begudes no es poden 

intercanviar amb altres escaladors. 
 
Lliurament de premis: 

 Acabades les proves es farà el lliurament de premis als primers tres de cada categoria. 
 El lliurament de premis serà sense públic. Hi haurà un espai delimitat on només 

podran ser-hi els esportistes premiats i els organitzadors. L’espai delimitat serà 
suficient per garantir la distancia de 2m entre tots els presents. 

 Els escaladors que pugin al podi ho faran amb mascareta, l’hauran de portar també al 
moment de les fotos i hauran d’evitar abraçades i encaixades de mans. 

Commentaire [LSL1]: Pot haver-hi 
públic mantenint distàncies I evitant 
aglomeracions, fer constar al protocol 
un apartat específic pel public (veure 
guia que adjunto al correu) 



 Els trofeus i els premis vindran lliurats pel personal de la organització que duran 
mascareta i guants. 

 
 
Les persones de referencia per a realitzar modificacions o adequacions d’aquest protocol seran 
de l’organització de la prova . 
 
Persona de contacte: 
Director de la Prova i Presidenta del CPA: Monia Deville 
Telèfon: 637966 
E-mail:  betizy@hotmail.com 

 
 


