Vine a la reunió del dimecres 10 de gener a les 8 del vespre a la Sala Àngel Casanovas del CET.

Abans us exposem la llista de tasques i dates a realitzar-les per tal que podeu escollir allò que us
sigui més avinent:
Divendres matí: Anar a recollir amb les furgonetes llogades carpes, arcs i altres materials a
Diputació, Mancomunitat i Can Jofresa
Divendres tarda: Repartir dorsals a Decathlon (16 a 20 h, aprox.)
Dissabte matí: Repartir dorsals a Decathlon (10 a 14 h aprox.)
Anar a recollir compres avituallament, aigua i altres.
Dissabte mig matí fins a darrera hora tarda: Marcatge per equips dels diferents itineraris de la cursa.
Dissabte tarda: Repartir dorsals a Decathlon i en acabar, portar el material no repartit a Parc de les
Nacions (16 a 20 h, aprox.) Muntatge del "CAMP BASE" a Parc de les Nacions. Múltiples tasques:
muntar carpes, arcs, descarregar material, avituallament i aigua i distribuirho en
blocs pels diferents avituallaments. Preparar material per l'entrega de dorsals de diumenge matí.
Al Centre, preparar "bocates" pels voluntaris de diumenge i portar-ho a Parc de les Nacions.(de 17
a 19 h.)
Diumenge al llarg de tot el dia: Repas de marcatge.
CONTROLS DE PAS I AVITUALLAMENTS al llarg dels diferents recorreguts (Vallès Drac Race i
Half, Esquena i curses infantils).
Equips escombra i desmarcatge dels diferents recorreguts.
Sortida de Mura ( de 8 a 10,30 h.)
Entrega dorsals a Parc de les Nacions (de 6.30 a 10 h.)
Servei de begudes i fideuà a l'arribada dels corredors. (d'11 a 17 h.)
Desmuntatge del "CAMP BASE" i retorn de materials a Centre i magatzem del Centre (Av. Vallès) (
de 17 a 20 h.)
Dilluns matí: Retorn de carpes, arcs i altres.
NOTA IMPORTANT SOBRE ELS CONTROLS DE PAS: La seva tasca consisteix en repassar el
marcatge del seu tram per evitar que els corredors es perdin i donar-los, si cal, instruccions
del tram a seguir. Anotar els primers corredors per comprovar que tothom ha passat. Els
controls de pas del tram Terrassa-Mura i l'Esquena la durada màxima serà d'unes dues hores
i els hauria de fer una persona sola en cada lloc (altrament, necessitaríem molts més
voluntaris). Compteu que no estareu sols a la VDR passaran 200 corredors i a l'Esquena uns
400. El tram entre Mura i Terrassa passaran prop de 600 corredors en total i la durada és més
llarga. La nostra proposta és que els controls de pas de més durada puguin ser rellevats pels
controls d'avituallament més propers i així alternar-se les tasques i llocs.
Qüestionari a respondre, si us plau, cliqueu el link a continuació:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Aej6AUkC5XA1ElYg11lc1VtyTTJfRnOpxtifPe1pLV97A/viewform?usp=sf_link
Molt agraïts per la vostra col·laboració,
Equip organitzador de la VDR 2018

