
  
 
 
  

Protocol d’obertura Estadi Municipal d’Atletisme d’Olot – Fase 1 

 

Qui hi pot accedir?  

Podran accedir a l’Estadi d’Atletisme esportistes no federats durant les franges horàries que 

marca la llei per a realitzar exercici físic i els esportistes federats a qualsevol de les franges 

horàries disponibles per accedir a l’Estadi. (En cas que l’esportista sigui menor de 14 anys cal 

que aquest vagi acompanyat pel seu entrenador o tutor, que haurà de prendre les mesures 

de distanciament social i sanitàries corresponents (ús de guants i mascareta obligatoris).  

Com hi ha d’accedir? 

Per accedir a la instal·lació cal que ho facin tal com es mostra a la imatge 1, entrar per a les 

escales i sortir per la rampa. Serà imprescindible mostrar el carnet de federat o el carnet del 

club ,en cas de ser un esportista federat, o DNI ,en cas de no ser-ho, al conserge, que se 

situarà a la zona de consergeria de la instal·lació.  
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Quan hi podran accedir?  

Per poder accedir a l’Estadi s’haurà de fer amb cita prèvia omplint el formulari que trobareu 

en el següent enllaç: https://forms.gle/fqyuiGR2aHZyAbK87 abans de les 13:00 h del dia 

anterior a la pràctica. Posteriorment rebreu un correu de confirmació o de no confirmació en 

cas que es superi l’aforament en aquella hora.   

L’aforament per a cada hora serà d’un màxim de 20 esportistes.  

Les franges horàries establertes  per a federats són de dilluns a divendres:  

- Matins: de 8:30 a 9:30, de 10:00 a 10:45, de 11:00 a 11:45 i de 12:00 a 12:45 

- Tardes: 16:15 a 17:00, de 17:15 a 18:00, de 18:15 a 19:00, de 19:15 a 20:00, de 20:15 a 

21:00 i de 21:15 a 22:00  

Entrada 

Sortida 

https://forms.gle/fqyuiGR2aHZyAbK87


  
 
 
  
Les franges horàries establertes  per a no federats són de dilluns a 

divendres:  

- Matins: de 8:30 a 9:30 

- Tardes: de 20:15 a 21:00 i de 21:15 a 22:00 

 

Normes d’ús de la pista: 

- No es pot córrer en grup sota cap concepte, només es pot córrer de forma individual 

pels carrers 1 i 6. 

- S’ha de guardar una distància de seguretat de 30 metres vers els altres corredors amb 

qui es comparteix carrer. 

- Per avançaments a esportistes que vagin amb menor ritme, cal fer-ho pel carrer 3 si 

s’està corrent pel carrer 1 i pel carrer 4 si s’està corrent pel carrer 6. 

- Per utilitzar altres zones de les pistes cal consultar-ho anteriorment als responsables 

de la instal·lació en el moment de la reserva de la pista.  

- En cas que un esportista vulgui realitzar dos hores d’entrenament no ho podrà fer de 

forma consecutiva i sempre tindran prioritat els esportistes que només realitzen una 

hora en cas que l’aforament de la instal·lació estigui complert.  

 

 
Imatge: Exemple gràfic avançament. Font: CN Reus Ploms 

 

 


