
 

 
MEDIDAS DE ACTUACIÓN COVID-19 

 
Cto. de Galicia Sub 18, Sub 20, Sub 23, Absoluto e P. Combinadas  

A CORUÑA (Elviña) 28-29-30/08/2020 
 

O acceso a instalación realizarase por diferentes puntos segundo sexa atleta, xuíz, 
acompañante de menor ou adestrador. Sempre mantendo a distancia de seguridade de 1,5 
metros entre as persoas e seguindo a sinalización establecida. 

O acceso á grada (para adestradores e acompañantes de menores) realizarase a través das 
escaleiras exteriores, pola súa cara dereita, que estará debidamente sinalizada. A saída da 
grada realizarase a través das escaleiras laterais esquerdas, circulando pola cara esquerda en 
sentido da saída. Non será posible circular en ningún momento en sentido contrario, 
establecerase un punto de control acceso para tal efecto. 

 

 

O aforo estará limitado e controlado ata un máximo de 150 persoas por xornada. Os 
asistentes deberán abandonar a instalación entre as xornadas de mañá e de tarde do 
sábado e do domingo. 

Poderán solicitar acreditación ata ás 20:00 horas do 27/08/2020 os/as adestradores/as 
das/os atletas participantes así coma o pai/nai/titor dos atletas menores de idade (só un 
acompañante por atleta), na seguinte ligazón: https://forms.gle/u1vTR9L4yXCVoT8WA 

O persoal autorizado e acreditado para estar na grada deberá permanecer en todo 
momento sentado nas marcas indicadas e deberá sempre respectar a distancia de 1,5m de 
seguridade e levar posta a mascarilla. 

 

https://forms.gle/u1vTR9L4yXCVoT8WA


 
ACCESO DE ATLETAS 

O acceso dos atletas mediante control do Comité Galego de Xuíces, será a través da entrada 
en cámara de chamadas, onde recibirá o seu dorsal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A zona de saída ao exterior dos atletas, una vez finalizadas as súas probas, será pola porta 
existente entre as gradas e a pista polideportiva. 

 

Os/As atletas, dispoñerán de dúas cámaras de chamadas independentes desde as cales 
accederán á pista. Publicarase o horario la cámara de chamadas que lle corresponderá a 
cada proba, indicando a hora de presentación, seguindo as marcas indicadas no chan e 
respectando a distancia de seguridade, levando consigo a mascarilla sanitaria. 

O quecemento deberá ser realizado no exterior da instalación, ou nas zoas de cámara de 
chamadas. 

 

 



 
Haberá líquido hixienizante no control de acceso á instalación e a grada, así coma na 
cámara de chamadas. 

O terceiro punto de acceso, será para o persoal auxiliar federativo, adestradores/as de 
concursos acreditados/as e para os xuíces e para os/as atletas que teñan que facer a 
homologación dos seus artefactos e para os adestradores acreditados. Estará ubicado  polo 
portón, pasada a zona de meta, no que tamén haberá un punto de control de acceso. 

 

 

A Dirección e secretaría do evento está ubicada tamén neste punto por medio dunha carpa, 
na que se fará a secretaría e a dirección do evento. Calquera reclamación deberá ser 
realizada mantendo as distancias de seguridade e coa mascarilla posta. 

É obrigado por todos a utilización da máscara hixiénica ou cirúrxica de forma correcta, 
tapando nariz e boca, durante a competición; a excepción dos atletas que estean 
competindo, segundo o estipulado no Protocolo da FGA. 

É obrigado por todos/as os/as atletas entregar na recollida do dorsal en cámara de 
chamadas a Declaración Responsable, no seguinte ligazón: https://atletismo.gal/wp-

content/uploads/2019/09/Declaraci%C3%B3n-Responsable-ProtocoloFGA-1.pdf 

O anel de herba  que rodea a pista será de uso exclusivo para a circulación dos adestradores 
autorizados, estando unicamente habilitada a grada principal para o visionado da 
competición e cunha reserva de cadeiras para os adestradores de salto de lonxitude e 
triplo.  

A zona de herba non poderá ser utilizada para realizar o quecemento. 

https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2019/09/Declaraci%C3%B3n-Responsable-ProtocoloFGA-1.pdf
https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2019/09/Declaraci%C3%B3n-Responsable-ProtocoloFGA-1.pdf


 
Deberá seguirse a circulación indicada para os adestradores/as, e seguir as indicacións do 
persoal auxiliar.  

 

OUTRAS DISPOSICIÓNS 

O dorsal recollerase na cámara de chamadas no momento de acceso á mesma, intre no que 
deberá entregarse a declaración responsable sen a cal non se autorizará a participación. 

Lémbrase que, nas carreiras, as mascarillas coas que se entre a zona de competición serán 
destruídas e se entregará unha nova unha vez chegado o atleta a meta. No caso de 
abandono sen concluír a proba, o atleta en cuestión deberá achegarse ao persoal auxiliar 
para lle ser entregada unha mascarilla, mantendo sempre a distancia de seguridade. 

A organización estará a disposición tanto dos servizos médicos, como da persoa nomeada 
pola FGA para supervisar o protocolo sanitario e o persoal da instalación, para que en todo 
momento se sigan as medidas sanitarias adecuadas. 

Para o acceso ós baños seguirase o sentido de circulación pola grada, sendo preciso que se 
realice en todo momento unha circulación circular. Os vestairios permancecerán pechados. 

Os baños da instalación situados no baixo das gradas, poderán ser utilizados polo persoal 
auxiliar e xuíces da FGA, excepcionalmente polos atletas que se atopen en competición da 
pista. 

A ambulancia e os servizos médicos, estarán ubicados na zona de meta, xunto ao portalón 
metálico. 

A entrega de artefactos para a súa homologación realizarase na sala de dirección técnica 
ata unha hora antes do comezo da proba.  

O incumprimento destas normas poñerase en coñecemento da autoridade ou organismo 
competente por se pode ser constitutivo dun delito, situación disciplinaria ou sanción. 

Para máis información, plano da instalación e a ligazón das medidas e actuación específica 
das especialidades atléticas: http://atletismo.gal/wp-content/uploads/2020/08/Medidas-
de-actuación-07082020.pdf  e o protocolo da FGA. 

 

http://atletismo.gal/wp-content/uploads/2020/08/Medidas-de-actuación-07082020.pdf
http://atletismo.gal/wp-content/uploads/2020/08/Medidas-de-actuación-07082020.pdf

