CAMINADA DE LA RELÍQUIA 2021
COMUNICAT informatiu als participants

Benvolgut participant,
Tot seguit et fem arribar tota la informació, horaris i recomanacions per la CAMINADA DE
LA RELIQUIA en la que participes:

HORARIS:
●

Divendres 1 d’octubre
○ de 18’00h a 20’00h entrega de dorsals al Local del C.E.Alliberadrenalina

●

Dissabte 2 d’octubre
○ de 18’00h a 20’00h entrega de dorsals al Local del C.E.Alliberadrenalina

●

Diumenge 3 d’octubre
○ de 08’30h a 09’30h entrega de dorsals al Parc Francolí
○

a les 09’20h Petit parlament i explicació del recorregut

○

a les 09’30h Sortida de la Caminada

○

a les 11’00h aprox. Rebuda a Constantí pels representants municipals i petit
parlament.

○

a les 13’30h tancament de Caminada

** FEU LA RECOLLIDA DEL DORSAL ELS DIES PREVIS PER TAL D’EVITAR
AGLOMERACIONS I RETRASOS EN LA SORTIDES
** PODEU RECOLLIR EL DORSAL D’UN ALTRE PARTICIPANT APORTANT COPIA O IMATGE
DE WHATSAPP DEL SEU DNI
** ELS FEDERATS HEU DE PRESENTAR LA TARJETA FEDERATIVA EN EL MOMENT DE
RECOLLIR EL DORSAL

DORSALS:
Porteu el dorsal en lloc visible per poder fer la lectura
Pel fet de no ser una activitat competitiva no es publicarà una classificació

MATERIAL OBLIGATORI:
Cada participant ha de portar el material que cregui convenient pel
desenvolupament de la Caminada amb garanties de seguretat, tot i això
l’organització recomana portar el següent material durant tot el recorregut de la
prova:
● Manta tèrmica
● Mínim 1/2 L d’aigua o altre tipus d’hidratació (isotonic, p.ex.)

●
●
●

Telèfon móvil carregat
Full de declaració responsable del COVID (adjunta a aquest mail i
que heu d’entregar a la sortida)
Got (no hi haurà als avituallaments)

PROTOCOLS COVID:
-

-

Cal mantenir la distància mínima d’1’5mt en les zones de sortida,
arribada, avituallaments i entrega de dorsals
Cal portar mascareta per recollir el dorsals i quan arribem als
avituallaments.
Als avituallaments no es pot agafar res de les taules, els voluntaris us
ho donaran.
En cas que arribeu al punt d’avituallament i hi hagi acumulació de
participants heu d’esperar el vostre torn. Feu cas de les indicacions
dels voluntaris.
Una vegada heu agafat el menjar o beure, no us quedeu al costat del
punt d’avituallament per que puguin accedir altres participants.

RECOMANACIONS
Us fem una sèrie de recomanacions per que l’afectació de la calor sigui
mínima.
● Hidrateu-vos suficientment, aneu bevent aigua al llarg del matí,
● Porteu gorra, barret, etc.., per protegir-vos del sol
● Poseu-vos crema solar
● Aneu bevent al llarg de la ruta, no espereu a tenir sed.
● Aprofiteu els avituallaments
● Recordeu que no es una caminada competitiva, per tant no cal que
correu.

ABANDONAMENTS I SEGURETAT:
El Club disposarà d’unes escombres que aniràn amb l’últim participant i
atenent si hi ha alguna incidència, si teniu algun incident, sobretot no us aparteu
del recorregut marcat.

RECORREGUT I MARCATGE:
El recorregut és d'aproximadament 12km i surt des del Parc Fluvial, darrera
de la Guàrdia Urbana, arriba fins a Constantí i torna a Tarragona fins a la Pèrgola
del Serrallo.
El recorregut estarà marcat per cintes de color vermell/blanc. Les cintes
estaràn col.locades amb un màxim de 100mts en les pistes més evidents, per tant
si esteu sense veure cintes més d’aquesta distància pot ser que us hagueu sortit
del recorregut, torneu enrere fins trobar-les.

AVITUALLAMENTS:
●
●

A Constantí al Km 6
A Tarragona, al Serrallo al final de la Caminada

MEDI AMBIENT:
Pensem que la caminada transcorre per camins i senders de muntanya, i
hem d’aconseguir que tot quedi igual que ho trobem, no llenceu deixalles,
trobareu bosses de brossa en tots els punts d’avituallament.
Tancant la Marxa hi hauran dos voluntaris del Club retirant tot el marcatge
i hauríem d’aconseguir que no hagin de retirar cap deixalla dels participants.

Salut i Muntanya
Club Excursionista Alliberadrenalina

