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ADVERTÈNCIES als participants, assistències i públic, a dia 24/9/2020:   
Mesures extraordinàries – Anticipació horària 

Aquest any, per poder seguir els horaris establerts, us demanem a tots que us anticipeu una mica 
als horaris “normals, i també:  

 Llegiu el PROTOCOL COVID MCS (és a la web) i preneu-vos-el al peu de la lletra !!!
 Utilitzeu tots la lògica i extremeu TOTES les precaucions (Mascaretes, distàncies, etc).
 US DEMANEM que NO VINGUEU a PARC TANCAT i D’ASSISTÈNCIA, i si hi heu d’anar, seguiu

TOTES les indicacions dels comissaris, oficials i organitzadors que estaran allà.
 El mateix per tot el recorregut de la prova !!!

L’organització i el Servei Català de Trànsit vetllaran l’acompliment d’aquestes normes. 

------------------ 

1 – Accés al recinte d’assistència, verificacions administratives i tècniques:  

Per accedir-hi, primer caldrà passar per la “Carpa de control de Covid-19” (veure plànol), que 
estarà oberta a les 7:30h, i es requerirà: 

 Ser pilot, copilot o assistent inscrit al ral·li, o ser periodista acreditat anteriorment.
 Haver omplert I SIGNAT el full “DECLARACIO-RISC-COVID-LLANA-2020” de la web i que

ens l’hagin fet arribar.
 Passar el control de temperatura (seguint el Protocol FCA V-2) i que us tinguem registrats.
 Qualsevol anomalia de les anteriors normatives, prohibiran l’accés al recinte.
 QUEDA PROHIBIT ENTRAR AL RECINTE ABANS DE LES 7:30h

2 - Verificacions administratives: 

Una vegada passat el control de Covid-19, vehicle i persones autoritzades entraran dins del recinte, 
i caldrà anar a la “Carpa d’administratives”, oberta a partir de les 8:00h, a recollir la documentació 
que estarà tota dins d’una bossa. 

 Hi anirà només UNA sola persona, respectant totes les mesures del Protocol Covid-19.
 A la bossa hi haurà dorsals i plaques, roadbook, documents esportius, boli, etc.

.../... 



.../... 

3 - Verificacions tècniques: 

Una vegada tingueu la bossa, dureu el vehicle a la vostra zona (veure plànol) que estarà 
marcada a terra, i romandrà allà el “cotxe + 1 persona autoritzada” (normalment el pilot) perquè 
els tècnics puguin passar a verificar vehicle i equipament. 

 Els tècnics començaran cap a les 9:00h (mitja hora abans) per tal d’assegurar horaris.
 Mentre els tècnics revisin el vehicle, només hi haurà UNA persona autoritzada a les rodalies

del vehicle (la resta salvaran una distància mínima).
 Cada tècnic verificarà una de les 4 fileres d’espais d’assistència, podent ells decidir l’ordre.
 Les verificacions tècniques s’avancen una mica, i us agraïm de tot cor L’ESFORÇ.

4 – Públic: 

DEMANEM al públic, malgrat les ganes que sabem que hi ha, que NO acudeixin ni a la zona de 
Parc Tancat i assistència, ni a les sortides i arribades del tram, per evitar així aglomeracions 
innecessàries. 

 El Servei Català de Trànsit i l’organització vetllarà en tot moment que es compleixin
aquestes normatives, així com les establertes en el “Protocol Covid-19”.

 En tot moment l’organitzador recordarà al tram, via megafonia i cotxes de la caravana, que
TOTS hem de ser responsables, mantenir distàncies, dur mascareta posada, i evitar
reunions innecessàries seguint les normatives de la Generalitat.

 NO TREPITJAR en una bona part del tram les zones encintades i amb un o més cartells de
“ZONA PROHIBIDA”, sigui per ser una zona de perill per l’espectador, o també zones de
PROTECCIÓ ESPECIAL mediambiental.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ .... BON RAL·LI A TOTS !! 

Motor Club Sabadell 
El comitè organitzador 


