
Avenida da Habana, 79, 4
32071 Ourense
988 386 050
deportes.ourense@xunta.gal

Secretaría Xeral para o Deporte
Servizo de Deportes

Consonte ao disposto no apartado 3.21.2 da Resolución do do 12 de xuño de 2020, da Secretaría
Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da
Xunta de Galicia,  do 12 de xuño de 2020,  sobre medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III  do Plan para a
transición cara a unha nova normalidade, a Secretaría Xeral para o Deporte ditou a Resolución do
15 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se aproba o protocolo Fisicovid-
DxTgalego polo que se establecen as medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola
COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia.

No  apartado  segundo  disponse  que  cada  federación  deportiva  galega  elaborará  o  seu  propio
protocolo  consonte  o  contido  desta  norma  básica,  atendendo  ás  súas  modalidades  e
especialidades  deportivas,  e  no  apartado  cuarto  que  as  federacións  deportivas  galegas
comunicarán á Secretaría Xeral para o Deporte os seus respectivos protocolos así como a persoa
que asuma os labores da súa coordinación e seguimento.

Na data do 25 de Xuño de 2020 a Federación Galega de Motociclismo  comunica á Secretaría Xeral para

o Deporte o protocolo para a práctica das diferentes especialidades de motociclismo.

D. MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ, como Xefe do Servizo de Deportes da Delegación Territorial de OURENSE

e coordinador do grupo 9 de Deportes de Motor, CERTIFICA:

Que o protocolo da Federación Galega de Motociclismo para a práctica das diferntes especialidades

de motociclismo se adecúa ao disposto no protocolo Fisicovid-DXTgalego polo que se establecen as

medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no ámbito do deporte federado

de Galicia.

Ourense, 30 de Xuño  de 2020

O Xefe de Servizo de Deportes de OURENSE

MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ
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PROTOCOLO FEDERACIÓN GALEGA MOTOCICLISMO VOLTA Á COMPETICIÓN NA NOVA 
SITUACIÓN TRALO COVID19 

 
DOG 13 XUÑO 2020 

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. 

 
3.21 
 

1.1. Práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica. 

 
1. A práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica poderá realizarse de forma individual ou colectiva, sen contacto físico, e ata un 

máximo de 25 persoas simultaneamente no caso dos adestramentos. Non se aplicará este límite nas competicións onde as regras federativas garantan espazos 

diferenciados para cada equipo. No caso de realizarse en instalacións deportivas, a práctica axustarase ademais aos termos establecidos para as mesmas. 

 

2. Sempre que sexa posible, durante a práctica da actividade deportiva deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal. Para estes efectos, para a 

realización de adestramentos e a celebración de competicións, as federacións deportivas galegas deberán dispor dun protocolo, que será aprobado mediante 

resolución da Secretaría Xeral para o Deporte, no que se identifiquen as situacións potenciais de contaxio, atendendo ás vías recoñecidas polas autoridades 

sanitarias, e no que se establezan as medidas de tratamento de risco de contaxio adaptadas á casuística. 

 

O dito protocolo será de obrigada observancia para o conxunto dos estamentos federa- tivos e deberá publicarse na páxina web da federación deportiva. 

 

1.2. Celebración de eventos deportivos. 

 
1. A organización dos eventos deportivos recollidos no artigo 22 da Lei 3/2012, do 2  de abril, do deporte de Galicia, axustarase aos requirimentos establecidos 



pola normativa sectorial en vigor e polas normas que, de ser o caso, sexan aprobadas polas autoridades competentes. 

2. Os organizadores de eventos deportivos deberán contar cun protocolo específico  no ámbito do COVID-19, que será trasladado á autoridade competente 

e que deberá ser comunicado aos seus participantes. Deberán incluírse no dito protocolo as medidas nece- sarias para procurar manter a distancia de seguridade 

interpersoal con e entre os espectadores ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara por parte destes. 

 
1.3. Asistencia de público en instalacións deportivas. 

 
Sen prexuízo das competencias atribuídas no artigo 15.2 do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e 

coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e do establecido no punto anterior, no caso dos adestramentos, competicións ou 

eventos que se celebren en instalacións deportivas, poderán desenvolverse con público sempre que este permaneza sentado e que non se supere o setenta e 

cinco por cento da capacidade permitida, cun límite máximo de trescentas persoas para lugares pechados e de mil persoas tratándose de actividades ao aire 

libre. 

 

ANEXO FG MOTOCICLISMO 

 

MEDIDAS XERAIS PARA REDUCIR O RISCO DE CONTAXIO DA COVID-19 

 

MEDIDAS DE DESINFECCIÓN E LIMPEZA DE SUPERFICIES E MATERIAL 

 

Con carácter xeral, sen prexuízo das medidas específicas establecidas pola federación deportiva ou no protocolo da instalación correspondente, respecto á 

limpeza e desinfección de espazos, materiais e superficies deberanse ter en conta as seguintes: 

• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada en auga a temperatura ambiente ou calquera dos 

desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto 

respectaranse as indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se deben mezclar produtos diferentes. 



• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase 

posteriormente ao lavado de mans.  

• Cando existan postos de traballo compartidos por máis dunha persoa do staff, estableceranse os mecanismos e procesos oportunos para 

garantir a hixienización destes postos. 

• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo 

da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente persoal, 

procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con 

carácter previo e posterior ao seu uso. 

• Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e calquera outro material desbotable, que se 

deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con bolsa desbotable que 

se cambie alomenos unha vez ao día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE VENTILACIÓN DAS INSTALACIÓNS. 

• Deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas durante un mínimo de 30 minutos ao inicio e ao remate de cada 

xornada, así como de forma continuada durante esta e obrigatoriamente ao remate de cada clase/sesión ou actividade de grupo. 

No caso da utilización de sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse a subministración de aire fresco e non se poderá 

empregar a función de recirculación do aire interior. 

• Antes do inicio das actividades e do uso de vestiarios, baños, salas, etc.. asegurarse de que estean ben ventiladas e se fixeran as 

accións sinaladas no párrafo anterior. 

• Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao 

aire libre ou ben ventiladas. 

• Deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas durante un mínimo de 30 minutos ao inicio e ao remate de cada 

xornada, así como de forma continuada durante esta e obrigatoriamente ao remate de cada clase/sesión ou actividade de grupo. 

No caso da utilización de sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse a subministración de aire fresco e non se poderá 

empregar a función de recirculación do aire interior. 

• Antes do inicio das actividades e do uso de vestiarios, baños, salas, etc.. asegurarse de que estean ben ventiladas e se fixeran as 

accións sinaladas no párrafo anterior. 

• Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao 

aire libre ou ben ventiladas. 

 

COMUNICACIÓN E SEGUIMENTO DE SINTOMATOLOXÍA COVID19.  

 

• COORDINADOR FISICOVID-DXTGALEGO DO CLUB/ENTIDADE DEPORTIVA 

 

Cada club/entidade deportiva designará un coordinador para a implementación, cumprimento e seguimiento do protocolo federativo, que será o único interlocutor 
en canto a este protocolo se refire coa Federación Galega, informándoa sobre as incidencias que se produzan no seu desenvolvemento. 
Co obxecto de manter unha comunicación fluída entre a Federación, a Secretaría Xeral para o Deporte e as entidades deportivas que conforman a federación, é 



necesario que cada unha destas últimas conte cun/cunha COORDINADOR/A FISICOVID-DXTAGALEGO e llo comunique á Federación. Preténdese definir 
interlocutores entre os estamentos federativos e a administración deportiva e sanitaria, para poder ter unha comunicación fluída entre todos na loita contra a 
COVID19 e tamén para colaborar no desenvolvemento de actividades deportivas seguras. 
As funcións dese coordinador serían: implementación na súa entidade do protocolo FISICOVID-DXTGALEGO da Federación, e ser o interlocutor coa federación 
deportiva correspondente para a comunicación das incidencias que poidan xurdir no entorno da entidade respecto a presenza de sintomatoloxía COVID19 e incluso 

de casos positivos. 

 

 

 

• PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS (CLUBS, FEDERACIÓN E SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE). 

 

Establécese o seguinte procedemento de comunicación das incidencias entre a entidade deportiva (Club, SAD…), a Federación Galega e a Secretaría Xeral para o 

Deporte, co obxectivo de poder apoiar á entidade organizadora da actividade na toma de decisións e de facilitar que flúa a información entre os axentes implicados 

(clubs, federación e autoridades deportivas e sanitarias): 

• No caso de que nun adestramento/competición se identifique que unha ou varias persoas teña sintomatoloxía COVID19, aplicarase o procedemento 

establecido no apartado COMUNICACIÓN E SEGUEMENTO DE SINTOMATOLOXÍA COVID-19 deste protocolo e a continuación, o COORDINADOR FISICOVID-

DXTGALEGO designado pola entidade deberá contactar co seu interlocutor FISICOVID-DXTGALEGO da Federación para informar telefónicamente ou por 

email sobre a situación. 

• A Federación deberá así mesmo informar á Secretaría Xeral para o Deporte sobre o acontecido (proceso de comunicación co SERGAS, probas realizadas, 

resultados, decisións do organizador do adestramento/competición sobre o desenvolvemento da actividade a partir do caso de sintomatoloxía COVID-19 

(suspensión, continuidade da actividade, etc.). 

• No caso de que o club sexa coñecedor de que existe un ou varios positivos entre axentes implicados na realidade deportiva da entidade, tamén se debe 

informar á Federación e á Secretaría Xeral para o Deporte, seguindo o procedemento sinalado no documento publicado no apartado web 

https://coronavirus.sergas.gal/Informacion-para-outros-colecti?idioma=ga 

 



• AVALIACIÓN DOS RISCOS DE TRANSMISIÓN DE SARS-COV-2 PARA EVENTOS E ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS NO 

CONTEXTO DE NOVA NORMALIDADE POR COVID-19 NOS PROTOCOLOS FISICOVID-DXTGALEGO ESPECÍFICOS DAS 

COMPETICIÓNS, EVENTOS E ACTIVIDADES. 

 

Os protocolos FISICOVID-DXTGALEGO específicos dos eventos/competicións e actividades multitudinarias ás que lles sexa de aplicación este protocolo, deberán 

partir dunha avaliación do nivel de risco de contaxio, tomando como referencia o documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el 

contexto de nueva normalidad por covid-19 en España” elaborado polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias da Dirección Xeral de Saúde 

Pública, Calidade e Innovación, do Ministerio de Sanidade 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf) ou 

aqueloutros que o desenvolvan, modifiquen ou substitúan.  

 

 

MEDIDAS PARA OS AXENTES QUE DIRECTA OU INDIRECTAMENTE PARTICIPEN NA PRÁCTICA DEPORTIVA (Staff, 

deportistas, acompañantes, público, etc.) 

 

• Xerais: 

o Cumprir todas as medidas de prevención que estableza a Entidade deportiva no seu protocolo. 

o Deberase manter a distancia de seguridade interpersoal ou na súa falta, utilizar máscara. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente 

para evitar que adquira ou transmita o coronavirus. 

o Sempre que sexa posible, os deportistas, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de seguridade interpersoal. A estes efectos, o 

protocolo federativo deberá establecer as medidas de tratamento de risco de contaxio adaptadas á casuística. 

o Evitar lugares concurridos. 

o Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.  



o Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso. 

o Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao toser ou 

estornudar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans. 

o Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico. 

o Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao lavado previo de mans.  

o Realizar un auto test antes de ir cara a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas de COVID-19: Teño febre, tos ou falta de alentó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desprazamentos aos adestramentos e ás competicións: 

o Non compartir vehículo particular con outras persoas non conviventes, sempre que sexa posible. De non ser así, priorizar formas de desprazamento 

que favorezan a distancia interpersoal e, en todo caso, utilizar máscara. Ademáis é importante un asiduo lavado de mans ou emprego de xel 

hidroalcólico antes de entrar e despois de saír do vehículo. 

 

• Alimentos, bebidas ou similares: 

o Non se deben compartir alimentos bebidas ou similares. Recoméndase marcar os envases utilizados para evitar confusións. 



 

 

OUTRAS MEDIDAS 

 

• MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

  

o A entidade responsable da actividade deberá garantir que os deportistas dispoñan do material de prevención, xa sexa porque o pon a disposición o 

titular da instalación, a entidade organizadora da actividade ou porque o traen os deportistas, staff, etc. 

o Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non fora posible, garantirase consonte o establecido no 

punto anterior a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos 

de desinfección correspondentes.  

o Promoverase o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico entre dispositivos, así como a limpeza e desinfección dos 

equipamentos precisos para iso.  

  Asistencia de público en instalacións deportivas. 
 
  A FGM recomenda que as competicións se realicen a porta fechada, cun máximo de 3 acompañantes  
por participante que teñan relación co deportista: Mecánicos, adestradores, mochileiros, pais no caso dos menores,  
ou conviventes. No caso de realizarse con público debe facerse nas condicións de seguridade establecidas no DOG 13 xuño (3.21 – 1.3).  

 

• MEDIDAS DE INFORMACIÓN 

o A entidade organizadora da actividade informará a todos os axentes que participen directa ou indirectamente na actividade sobre os riscos e medidas 

sanitarias e de hixiene que deben cumprir de forma individual. Deberá existir unha comunicación continua con todos os axentes da realidade deportiva. 

o Facilitaralle ao Staff, deportistas e outros axentes alleos á práctica deportiva, información sobre as medidas de hixiene e seguridade mediante cartelería 

en puntos clave dos espazos de práctica e acceso á mesma, na páxina web ou redes sociais da entidade e/ou mediante a entrega de documentos, 

preferiblemente por vía telemática. 



o Deberase contar cunha sinalización visible sobre as medidas hixiénico-sanitarias e de prevención establecidas no desenvolvemento da actividade. 

o Cando as instalacións onde se desenvolva a práctica deportiva dispoña de ascensor ou montacargas, promoverase a utilización das escaleiras.  

 

• MEDIDAS DE FORMACIÓN 

o Deberase promover a formación, especialmente entre o staff para:  

 Adaptar as actividades ás medidas e recomendacións marcadas polas autoridades sanitarias (distanciamento interpersoal, emprego de máscara, 

etc.). Revisión das actividades a desenvolver, suprimindo aquelas que promoven o contacto físico e primando as que poden levarse a cabo dun 

xeito máis individual ou con maior distanciamento, intentando non perder a dinámica de grupo, de ser así a especificidade da súa práctica 

deportiva.  

 Formación sobre as medidas hixénico-sanitarias de carácter persoal recomendables, tales como a necesidade dun correcto e asiduo lavado de 

mans, o emprego de xel hidroalcólico, a colocación correcta da máscara, etc. co obxectivo de implementar estas medidas do contexto da práctica 

deportiva e tamén para trasladarllas aos deportistas e ao seu entorno co obxectivo de que se consoliden estes hábitos hixiénico-sanitarios. 

 

 

• REXISTRO DE ASISTENTES ÁS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Deportistas, staff, público, etc..) 

 

A Entidade organizadora da actividade (club, federación, etc..) deberá dispoñer dun rexistro de asistentes (deportistas, staff, público, etc..) á mesma (adestramento, 

competición, concentración, tecnificación, etc…), custodiando o mesmo durante polo menos un mes despois da súa celebración, coa información do contacto 

dispoñible para as autoridades sanitarias, cumprindo coas normas de protección de datos de carácter persoal. 

 



 

PROCEDEMENTO PARA A IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAIS SITUACIÓNS DE CONTAXIO E MEDIDAS 

PARTICULARES DE PREVENCIÓN 

 

Para a identificación das diferentes situacións potenciais de contaxio, a FGM elaborou un cadro coas situacións potenciais de risco e as medidas a adoptar: 

• Atende a tres momentos: antes, durante, e despois da práctica. 

• Considera aos axentes cos que pode haber contaxio: Staff propio, Deportistas, outros alleos. 

• Identifica a vía de contaxio: Contacto, vía Aérea, compartir alimentos ou bebidas. 

 

RELACIÓN DE SITUACIÓNS ESPRCIFICAS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO 
 

ESPECIALIDADE: MOTOCICLISMO – SITUACIÓNS COMÚNS A TODAS AS ESPECIALIDADES 

COMPETICIÓN 

MOMENTO AXENTE TIPO DE CONTAXIO DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 
ANTES STAFF PERSOA A PERSOA Compartir vehículo camiño da 

competición 
− Uso obritorio de máscara 

− Evitar contacto físico e gardar a maior distancia que o 
vehículo permita, evitando compartir fila. 

− Desinfectar mans ao entrar.  

ANTES DEPORTISTA 
MECANICO 
MOCHILEIRO 
FAMILIARES 

PERSOA A PERSOA Compartir vehículo camiño da 
competición 

− Uso obritorio de máscara 

− Evitar contacto físico e gardar a maior distancia que o 
vehículo permita, evitando compartir fila. 

− Desinfectar mans ao entrar. 

ANTES STAFF 
DEPORTISTAS 
MECÁNICOS 

PERSOA A PERSOA Chegada dos participantes, deportistas, 
bandeiras, comisarios etc as instalacións 
onde se celebra a proba. 

− Control de temperatura á entrada (recomendado) 



ANTES DEPORTISTAS 
MECANICOS 

AEREA 
CONTACTO MATERIAIS 

USO DE VESTIARIOS E DUCHAS 
Na medida do posible evitar usar 
vestiarios, especialmente duchas.  

− No caso de que os vestiarios non estiveran desinfectados 

e non houbera unha axeitada ventilación, non se deben 

usar. Neste caso os/as participantes no 

adestramento/competición deberán chegar 

debidamente cambiados/as da casa. 

• No caso de que se utilice, o uso do vestiario estará 

limitado ao aforo determinado na normativa e a un 

número de persoas que permitan manter sempre a 

distancia de seguridade (+1,5 metros) entre elas e en 

todas as direccións. 

• Organizaranse as quendas que sexan necesarias para 

cumprir coas normas de aforo, de ventilación e de 

desinfección. 

• Despois do seu uso, as mochilas ou equipamento persoal 

deberan levarse á zona designada tal e como se indica 

nestas táboas. 

• Limitar a estancia no vestiario ao tempo mínimo 

necesario e estar con máscara en todo momento, salvo 

que sexa imprescindible ducharse. Neste caso, quitar  a 

mascara exclusivamente para entrar na ducha e colocala 

de novo tan pronto nos sequemos a cara e cabeza. 

• Evitar falar, berrar, celebracións , etc... mentres 

esteamos no vestiario. 

 

ANTES DEPORTISTAS 
MECANICOS 

AEREA 
CONTACTO MATERIAIS 

COMPARTIR BOXES-PADDOCK − Obrigatorio uso de máscara. 

− Distanciamento de 1.5m 



Os boxes das probas son limitados, hai 
que compartilos 
Igual pasa co Paddock 

− Non compartir material nen ferramenta. 

− Montar carpa ou aparcar no lugar asignado. 

ANTES STAFF AEREA 
CONTACTO MATERIAIS 

COMPARTIR BOXES-PADDOCK 
Os boxes dos circuítos son limitados, hai 
que compartilos 
Igual pasa co Paddock 

− Facer un protocolo de compartimento de espazo.  

− Uso de máscaras.  

− Distanciamento 1.5m 

− Poñer dispensadores de hidroxel. 

− Avisar da prohibición de compartir ferramenta.  

− Establecer un maximo aforo por metro cuadrado. Sempre os 
mesmos pilotos, non cambiar de grupo noutras probas. 

− No paddock ter previsto o espazo que vai necesitar cada 
participante e a poder ser telo delimitado con anterioridade. 

ANTES STAFF AEREO POR COMPARTIR 
ESPAZO 

BRIEFING. 
Momento no que se lle da aos 
participantes a charla previa con toda a 
información do evento 

− Evitar esta reunión. Facilitar a información telemática. 
Podese crear un grupo de wasap/aplicación cos participantes 
e facilitar toda a información. 

ANTES DEPORTISTAS AEREO POR COMPARTIR 
ESPAZO 

BRIEFING. 
Momento no que se lle da aos 
participantes a charla previa con toda a 
información do evento 

− Se non se pode facer briefing telemático hai que asistir con 
máscara e manter distancia 1.5m. 

ANTES STAFF AEREO VERIFICACIÓNS TECNICAS. Momento no 
que os participantes levan a moto a 
verificar ao comisario técnico. 

− Establecer un horario individualizado para pasar a 
verificación da moto. 

− Marcar no chan o lugar de espera. (non sobrepasar ata que o 
CT de paso) 

− Evitar as colas e aglomeración á entrada da carpa ou box 
onde se realicen. 

− Comisario técnico con máscara. 

− Comisario técnico desinfectará as mans entre moto e moto. 

ANTES DEPORTISTAS 
MECANICOS 

AEREO VERIFICACIÓNS TECNICAS. 
Momento no que os participantes levan 
a moto a verificar ao comisario técnico. 

− Acudir a verificar na hora exacta asignada. 

− Esperar o seu turno na marca de espera e so acceder cando 
sexa requerido polo comisario. 

−  Uso de máscara. 

− Intentar gardar a distancia de 1.5m. co comisario técnico. 

DURANTE STAFFF AEREO ZONA DE TEMPOS 
CLASIFICACIÓNS – PANTALLAS 

− Eliminar zona de tempos pantallas onde se reúnen os 
mecánicos. Informar da aplicación/web a través da que 
poderán consultar tempos e clasificacións. 



DURANTE MECANICOS 
 

AEREO ZONA DE TEMPOS 
CLASIFICACIÓNS – PANTALLAS 

− Descargar aplicación ou consultar web para ver tempos dos 
adestramentos crometrados e clasificacións. 

DURANTE STAFF AEREO COLOCACIÓN NA GRELLA 
Momento no que os pilotos acceden a 
grella de saída 

− Eliminar parque fechado. Acceder directamente desde o box 
á grella. 

− Lembrar aos pilotos non sacar casco nen lubas. 

− Axilizar os tempos de saída para acortar a situación de risco. 

− Uso de máscara. 

DURANTE DEPORTISTAS AEREO COLOCACIÓN NA GRELLA 
Momento no que os pilotos acceden a 
grella de saída 

− Os pilotos non poderán sacar o casco nen as lubas unha vez 
configurada a grella.  

− Acceder a zona de saída sen parar no parque fechado. 

DURANTE STAFF AEREO FINAL 
Momento no que o director da por 
finalizada a proba (bandeira a cadros) 

− Establecer protocolo de volta a boxes/paddock unha vez 
finalizada a proba. 

DURANTE DEPORTISTAS AEREO FINAL 
Momento no que o director da por 
finalizada a proba (bandeira a cadros) 

− Dirixirse ao seu box sen parar. 

− Manter a distancia co resto de participantes. 

− Non quitar casco nen lubas ata chegar ao seu box. 

DESPOIS STAFF AEREO 
CONTACTO ENTRE 
PERSOAS E TROFEOS 

PODIO 
Entrega de premios 

− Establecer un protocolo de entrega. Sen contacto entre os 
gañadores.  

− Evitar todos os actos protocolarios de azafatas,  autoridades, 
champán etc.  

− Que os pilotos recollan directamente o trofeo situado no 
caixón antes de subir. 

− Uso de máscara. 

− Distancia física de 1.5m. 
 

DESPOIS PILOTO AEREO 
CONTACTO ENTRE 
PERSOAS E TROFEOS 

PODIO 
Entrega de premios 

− Con máscara. 

− Distancia de 1.5m cos outros pilotos que esperan a subir. 

− Celebración individual (Evitar contacto cos outros 
premiados) 

ANTES 
DURANTE 

STAFF AEREO/ POR CONTACTO 
DE MATERIAL 

ENTREGA E RECOLLIDA DE 
TRANSPONDERS 

− Establecer protocolo de entrega e recollida de transponders 
seguro. 

− O uso de transponder será individualizado. 

− O mecánico colocará desinfectados os dispositivos nas motos 
durante as verificación e retirarao ao acabar a última manda.  

− Desinfectar transponders despois do uso. 



ANTES 
DURANTE 

PILOTOS AEREO/ POR CONTACTO 
DE MATERIAL 

ENTREGA E RECOLLIDA DE 
TRANSPONDERS 

− Non manipular/tocar o transponder unha vez colocado. 

− Seguir o protocolo establecido para a colocación e entrega 
do transponder. 

ANTES 
DURANTE 

STAFF AEREO/POR CONTACTO DE 
MATERIAL 

BANDEIRAS, CRONOMETRADORES, 
ARBITROS, TÉCNICOS 

− Todos os membros da organización deberán levar pantalla, 
máscara. Todos eles con bote de hidroalcol individualizado 
que deberan utilizar cando compartan algún obxeto que sexa 
imprescindible compartir. 

ANTES PUBLICO AEREO ASISTENCIA DE PÚBLICO − Recomendase celebrar as competicións a porta fechada.  

− Recomendase establecer un máximo de 3 acompañantes por 
participante.  

ANTES 
DURANTE 
DESPOIS 

DEPORTISTAS 
STAFF 
PUBLICO 

AEREO ZONAS COMUNS BARES/CANTINAS − Pedirlle ao propietario que nos informe das medidas que vai 
adoptar. 
 

ANTES 
DURANTE 
DESPOIS 

STAFF AEREO 
CONTACTO 

ZONAS COMÚNS 
ASEOS/DUCHAS 

− Precintar duchas, explicarlle aos deportistas que por 
seguridade é mellor ducharse ao chegar a casa.  

− Nos baños haberá que ter unha persoa encargada de 
desinfectalos despois de cada uso. 

DESPOIS DEPORTISTAS AEREO 
CONTACTO 

ZONAS COMÚNS 
VESTIARIOS/DUCHAS 

− No caso de que os vestiarios non estiveran desinfectados 

e non houbera unha axeitada ventilación, non se deben 

usar. Neste caso os/as participantes no 

adestramento/competición deberán chegar 

debidamente cambiados/as da casa. 

• No caso de que se utilice, o uso do vestiario estará 

limitado ao aforo determinado na normativa e a un 

número de persoas que permitan manter sempre a 

distancia de seguridade (+1,5 metros) entre elas e en 

todas as direccións. 

• Organizaranse as quendas que sexan necesarias para 

cumprir coas normas de aforo, de ventilación e de 

desinfección. 



• Despois do seu uso, as mochilas ou equipamento persoal 

deberan levarse á zona designada tal e como se indica 

nestas táboas. 

• Limitar a estancia no vestiario ao tempo mínimo 

necesario e estar con máscara en todo momento, salvo 

que sexa imprescindible ducharse. Neste caso, quitar  a 

mascara exclusivamente para entrar na ducha e colocala 

de novo tan pronto nos sequemos a cara e cabeza. 

• Evitar falar, berrar, celebracións , etc... mentres 

esteamos no vestiario. 

−  

DURANTE STAFF 
DEPORTISTAS 

AEREO 
CONTACTO 

USO DE BAÑOS • Uso de máscara en todo momento 

• Manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 m. 

• Respetar as quendas de uso para cumprir aforos. 

• Lavado de mans ou utilización de xel hidroalcólico ao 

entrar e ao saír. 

 

DURANTE STAFF AEREO 
CONTACTO 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE − Establecer un protocolo cos servicios sanitarios contratados 
(médico, ambulancias etc) 

DURANTE PILOTO AEREO 
CONTACTO 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE − Seguir as indicacións dos sanitarios. 

 

Este protocolo de actuación na competición non exime aos organizadores e participantes de cumprir calquera lei/orde/disposición que dicte 

a SXD, CSD, XUNTA, GOBERNO, CONCELLOS, ETC en relación coa practica deportiva, mobilidade e medidas de prevención contra o Covid19 de 

obrigatorio cumprimento. O organizador debe ter previsto as situacións de risco que se podan dar polas características específicas do evento ou 

instalacións onde se realice a proba que non estean recollidas neste protocolo, e establecer as medidas oportunas para que non se dean. 

** Protocolo aprobado pola SXD e actualizado seguindo as suas indicacións a 11/01/2021. 


