
 
 
 
 
 
 
 
 

TROFEU CRÈDIT ANDORRÀ 2021  SL FIS 
NC Andorra 

31 de març del 2021 
 
 
INSCRIPCIONS: fins dilluns dia 29 de març a les 13h00 a administració@ecoa.ad 
 
REUNIÓ DE CAPS D’EQUIP:   dimarts 30 a les 19h00 mitjançant l ’aplicació Zoom: 
ID reunió: 82263621405 
Codi accés: ts3mzg 

 
 

Atenció! Caldrà que cada cap d’equip validi la llista d’inscrits via mail al correu  
topcrono@andorra.ad abans de les 17h00 del dimarts 30 de març  

 
 
PROGRAMA 
DIMECRES 31 de març: 
Pista:Les Canals 
Obertura TK3 jurat i traçadors: 8h15 
Obertura TK3 corredors : 8h30 
Reconeixement :8h45-9h15 
Sortida 1a màniga :9h30 
Sortida 2a màniga al finalitzar la 1a. 
 
 
REPARTIMENT DE PREMIS  
Foto dels guanyadors dins la bossa d’arribada 
 
 
FORFETS 
Cal enviar un llistat amb els noms i cognoms de corredors i d’entrenadors abans de  
dilluns 29 a les 12h00 a administració@ecoa.ad 
S’entregaran els forfets el dimecres 31 al peu del TK3 



 
 
 
 
 
 
 
 

TROFEU CRÈDIT ANDORRÀ 2021  SL FIS 
NC Andorra 

31 de març del 2021 
 
 
 
 
MESURES COVID19 
 

 Caldrà que totes les federacions enviin abans de les 15h00 del dilluns 29 de març 
i  per mail a administracio@ecoa.ad la declaració responsable degudament  

        omplerta que es pot descarregar a https://www.esports.ad/   
 

  Es requereix PCR/TMA de menys de 72h o test d'antígens (TRA) de menys de 48h      
         per tothom espanyols i francesos.  
 

 Pels que vinguin de fora (excepte d'Espanya i França), ha de ser PCR/TMA  
         obligatòriament, no val antígens. 
 

 Caldrà presentar el resultat negatiu del test de cada corredor o bé enviant-lo per 
mail a administracio@ecoa.ad o bé entregant-lo en paper el mateix dia de la cursa 
al recollir el dorsal. NO s'entregarà cap dorsal a cap corredor si no presenta el  

        resultat negatiu del test. 
 

 Les curses queden supeditades a la pressió sanitària dels dies previs a  
        l'esdeveniment (en relació al nivell d'ingressos a l'hospital i a la UCI).  


