
 

III TRAIL FOUCELLAS 

PROTOCOLO ANTI COVID-19 
 

 

 
Responsable da Xestión do Protocolo por parte da organización:  

Nome: Manuel Espasandin Romar, con DNI 47378681S e teléfono 629630566 

 

EVALUACIÓN DOS RISCOS DE TRANSMISIÓN DE SARS-COV-2 (en base ao 

documento do Ministerio de Sanidade “Recomendacións para eventos e actividades 

multitudinarias no contexto de nova normalidade por COVID-19 en España de data 

16 de setembro de 2020”) 

- O evento celébrase nos Concello de   Zas na provincia A Coruña , cualificado 
como zonas de nivel de restricción BAIXA 

- Celébrase integramente ao aire libre. 

- A situación do evento está situado no entorno da Carballeira de Baio no Concello de Zas. 

- A participación estimada máxima é de 500 deportistas, distinguidos en 2 rutas, ruta 
longa 27 km e ruta curta 14km. 

 

- Os deportistas deben de acudir a proba ca mascará obrigatoria e distancia de seguridad 
de 1,5 metros en todo o recinto. 

- O evento celebrase 12/12/2021 dende as 08:00 horas ás 14:00 horas. 

- Os participantes van dende os 12 anos ata os 70 anos. 
 

 
Proba non federada 

 

Os deportistas proveñen das catro provincias galegas. No caso de participantes 

doutras comunidades autónomas comunicar con idéntica antelación as autoridades 

sanitarias autonómicas a relación das persoas integrantes da expedición trasladada 

a Galicia SEXAN RESIDENTES EN GALICIA OU NON, QUE PROVEÑAN OU 

ESTIVERAN NOS ÚLTIMOS CATORCE DÍAS EN TERRITORIOS DE ALTA INCIDENCIA 

EPIDEMIOLÓXICA POR COVID-19, DEBEN TER EN 

CONTA SE TEÑEN A OBRIGA DE REXISTRARSE A TRAVÉS DE 

https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-  viaxeirxs. 

 

A valoración do nivel de risco é MEDIA-BAIXA 

 

 

https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs
https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs


 
Para minimizar o risco de contaxio, a proba seguirá de forma estrita o “Protocolo de 

actuación para a volta da actividade atletismo fronte a COVID-19” da Federación Galega de 

Atletismo e este “Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO III Trail dos Foucellas do 

12/12/2021”. Ambos os documentos serán de obrigado cumprimento por parte de todas as 

persoas que forman parte da proba (staff, organización, participantes, medios de 

comunicación, etc…) 

https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2021/06/19.FISICOVID-DXTGALEGO-

ATLETISMO-09062021.pdf  (paxina 76) 

 

https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2021/06/19.FISICOVID-DXTGALEGO-ATLETISMO-09062021.pdf
https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2021/06/19.FISICOVID-DXTGALEGO-ATLETISMO-09062021.pdf


 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR PARA A CONTENCIÓN DE AFORO AO 
EVENTO 

 
Para a contención do aforo ao evento tomaranse as seguintes medidas: 
 

1. O evento conta con público ao ser ao aire libre, accederán ao circuíto as persoas que 
formen parte da proba, (organización, técnicos, auxiliares, participantes, acompañantes, 
medios de comunicación, etc…). Recomendase a todos o uso da máscara se non se 
cumpre a distancia social de 1,5m.  
 

2. O evento desenvolverase en xornada de só 1 día. 
 

3.  Os medios de comunicación acreditados poderán estar representados por un máximo 
de 20 persoas en total. 

 
4. Contarase cun total de 30 persoas para o control das zonas de acceso e bo 

desenvolvemento do evento. 
 

5. Persoal de apoio por parte da Policía local e de Protección Civil do Concellos de Zas, 4 
persoas e 2 persoas de persoal sanitario 1 ambulacia, Vehículo 4x4 de emerxencias, 4 
persoas con servizo de recollida en vehículo. 
 

6. Só se permitirá tres auxiliares por cada equipo. 
 

MEDIDA A TOMAR DE CORTES E CONTROL NO RECINTO ONDE SE 
DESENVOLVE A COMPETICIÓN. 

 
Os recintos da proba atópanse ao aire libre no Concellos de Zas. 

 
O recinto da proba en a Carballeira de Baio no Concello de Zas, un  en to r no  
c i r c u l a r  d e  9 . 695  me t ro s  c ad r ado s  que  e s t a r á  p r e c i n t ado  seu 
perímetro para poder controlar os respectivos accesos. 

 

Partindo do protocolo FISICOVID – DXT GALEGO, a continuación, establécense as 

medidas de seguridade sanitaria a levar a cabo durante este evento. En primeiro lugar 

descríbense medidas de carácter xeral para todos os/as asistentes, e posteriormente,  

e de forma máis concreta, establécense medidas específicas clasificadas nos 

momentos anterior, durante e despois do evento deportivo. 

 

Estas medidas son a data 16/11/2021 pero dito protocolo FISICOVID – DXT GALEGO 

podese ver modificado xa que a Xunta de Galicia publicou o 21/10/2021 que permitrá 

medidas de protección fronte a Covid-19 alternativas ao uso da máscara para os 

mariores de 12 anos no deporte federado. 

 

Deste xeito deberán ser as propias federacións deportivas de Galicia ou os 

organizadores das probas deportivas os que envíen a proposta de modificación dos 

seus respectivos protocolos baseados no FISICOVID-DXTGALEGO polo que se 

establecen as medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19. 



 
 

A Federación Galega de Atletismo, que a que rixe as probas federadas de Trail e non 

federadas, o pasado día 27 e 28 de outubro do 2021 os membros da Comisión COVID 

da Federación Galega de Atletismo, mantiveron unha serie de xuntanzas telemáticas co 

obxecto de traballar sobre as distintas actualizacións e alternativas solicitadas pola 

Secretaria Xeral para a adecuación do Protocolo COVID-19. 

Desas xuntanzas, sairía un documento remitido á Xunta e sobre o cal, o máximo 

organismo autonómico solicitaba medidas alternativas ao emprego da máscara que 

serían implementadas e reenviadas novamente por parte da Federación. Entre 

algunhas desas medidas reenviadas, solicitábase, a autorización para poder organizar 

saídas en grupos de 300 participantes nas probas de ruta sen límites de grupos, ou a 

cancelación de calquer tipo de restrición nos eventos nos que se esixa un certificado de 

vacinación, de superación de enfermidades ou de acreditación de test (PCR, antíxenos, 

saliva…). 

Na actualidade, estase agardando á resposta que se de por parte da Secretaría Xeral a 

esas medidas cuxa aprobación, podería supoñer unha importante flexibilización nas 

limitacións que neste momento se están dando nas probas oficiais. 

Dito isto, a organización TABEIRON DEPORTIVO gardase a posibilidade dado que o 

evento III Trail dos Foucellas e o 12/12/2021, que si dito protocolo FISIOCOVID-DXT 

GALEGO cambia antes da data, aplicar as medidas permitindo presentar certificado de 

vacinación ou superación de enfermidades ou de acreditación de test (PCR, antíxenos, 

saliva…) e saídas de hasta 300 persoas ou mais en grupo. 

Outra posibilidade sería incluir a proba no circuito nacional de carreiras e rexirse polas 

medias da Federación Española Atletismo que xa permite saídas de hasta 200 

participantes, ca mascará obrigatoria durante toda a proba e distancia de seguridade 

de 1,5 metros. 

As medidas actuais a 12/11/2021 FISICOVID – DXT GALEGO da Federación de 

Atletismo e para dita probas son as seguintes. 

 

 



 
 

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

● Realizar un auto test antes de ir cara a actividade deportiva, para confirmar se 

pode ter síntomas de COVID-19 (febre, tose ou falta de alento). Ante calquera 

síntoma ou en caso de sospeita de estar infectado, ou ter estado en contacto 

con persoas infectadas ou baixo sospeita de estalo, débese evitar a asistencia 

ao evento, poñéndose en contacto de forma inmediata cos servizos sanitarios. 

 
● Non compartir vehículo particular con outras persoas non convivintes, sempre 

que sexa posible, para asistir ao evento. De non ser así, empregar formas de 

desprazamento que favorezan a distancia interpersoal e, en todo caso, utilizar 

máscara. 

 
● Manter a distancia de seguridade interpersoal de polo menos 1,5 metros entre 

todas as persoas antes e durante a proba. 

 
● O uso da máscara é obrigatorio, agás no momento específico da práctica 

deportiva, tras recibir a orde do persoal de Organización. 

 
● Cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao toser 

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

 
● Lavar con frecuencia as mans con auga e xabón, ou con xel hidroalcohólico. 

 
● Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao 

lavado previo de mans. 

 
● Evitar o saúdo con contacto físico. 

 
● Non compartir alimentos, bebidas ou similares. 

 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA REDUCIR O RISCO DE CONTAXIO 

ANTES DO EVENTO 

Staff 
 

● Declararán mediante un consentimento asinado que nos últimos 14 días non 

tiveron ningún síntoma de COVID19 (febre, cansanzo, tose seca e/ou 

dificultade para respirar) e que non estiveron en contacto con ningunha persoa 

positiva en COVID-19. 

 

 

 

 

 



 
 

● Cada persoa terá a súa función na montaxe da infraestrutura, evitando 

compartir materiais e espazos. Cando existan postos de traballo ou 

ferramentas compartidas por máis dunha persoa, estableceranse o lavado de 

mans e a desinfección das ferramentas antes e despois do uso, como medidas 

de seguridade. 

 
● Na condución de vehículos de uso da organización, antes de subir ao mesmo, 

lavaranse as mans con hidroxel e desinfectarase o volante, panca de cambios, 

etc. Levar sempre a máscara posta, ventilar o vehículo antes e despois do seu 

uso -se se pode durante-, evitar o contacto físico e evitar tocar obxectos do 

vehículo na medida do posible. Desinfección das partes do vehículo 

susceptibles de estar en contacto (cinturóns, manillas das portas, etc.) 

 

Deportistas 
 

● Serán responsables de portar máscara ata o inicio da proba. 

 
● Declararán mediante un consentimento asinado que nos últimos 14 días non 

tiveron ningún síntoma de COVID-19 (febre, cansanzo, tose seca e/ou 

dificultade para respirar) e que non estiveron en contacto con ningunha persoa 

positiva en COVID19. Dito documento entregarase cuberto na entrada da zona 

de presaída. 

 
● O quecemento realizarase nas zonas habilitadas. O uso da máscara será 

obrigatorio se non se pode garantir a distancia de seguridade interpersoal. 

 
● No acceso á Zona de Presaída os participantes lavarán as mans con hidroxel. 

 
● Para o acceso á Zona de Presaída, deberán portar máscara desbotable, que se 

botará ao lixo xusto antes de iniciar a saída. 
 

● Dentro do espazo da Zona de Presaída os deportistas deberán situarse nos 

espazos indicados, respectando a distancia de seguridade e portando 

máscara. 

 
● Na Zona de Saída os deportistas colocaranse nas referencias indicadas no 

chan, e xusto antes de saír botarán a máscara ao lixo. 

 

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 O EVENTO 

 
Staff 

 

● Cada unha das persoas da organización terá unha única función. 
 

 
Deportistas 

 

 Saidas 



 Poderanse realizar saídas individuais ou de ata 10 atletas simultaneamente, sempre e 

cando se poda garantir a distancia de seguridade mínima de 1,5 m. entre eles. Na 
medida do posible, deberase ampliar a distancia mínima de seguridade na posición de 

saída.  

 A saída individualmente ou en tandas de ata 10, será realizada cunha cadencia 

mínima de 20 segundos.  

 Todos os atletas deberán manter posta a máscara que só poderán quitar no momento 

en que se atopen na liña de saída e seguindo as indicacións da organización.  

 A organización facilitará unha papeleira para os corredor que se atope na liña de 

saída.  

 Os seguintes 50 m. como mínimo despois da saída, deberán estar delimitados.  

 Debe existir unha identificación clara das distintas posicións de saída. 

 número máximo de atletas permitidos nunha competición en ruta, campo a través ou 

trail será regulado pola Xunta de Galicia, se procede. 

 

Desenvolvemento da Carreira 



 Os participantes non poderán ir correndo un detrás de outro “a roda”, e 
deberán gardar en todo momento a distancia de seguridade mínima de 1,5 m. 
Recoméndase que a distancia entre atletas en carreira sexa superior aos 5 m.  

 Os adiantamentos realizaranse mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m. 
como mínimo. O corredor adiantado deberá facilitar o adiantamento.  

 Os atletas evitarán falar, berrar ou dar ánimos a outros atletas así como 
interaccionar co público durante a carreira.  

 non cumprimento destas normas implicará a descualificación do atleta.  
 

 

 

 
 



 
Público 

 

● Os/as espectadores deberán manter a distancia de seguridade interpersoal e 

usar máscara en todo momento, segundo o establecido polas autoridades 

competentes. 

 
 

DESPOIS DO EVENTO 

 
Staff 

 

● Cada persoa terá a súa función na recollida da infraestrutura, evitando 

compartir materiais e espazos. Cando existan postos de traballo ou 

ferramentas compartidas por máis dunha persoa, estableceranse o lavado de 

mans e a desinfección das ferramentas antes e despois do uso, como medidas 

de seguridade. 

 
● Na condución de vehículos de uso da organización, antes de subir ao mesmo, 

lavaranse as mans con hidroxel e desinfectarase o volante, panca de cambios, 

etc. Levar sempre a máscara posta, ventilar o vehículo antes e despois do seu 

uso -se se pode durante-, evitar o contacto físico e evitar tocar obxectos do 

vehículo na medida do posible. Desinfección das partes do vehículo 

susceptibles de estar en contacto (cinturóns, manillas das portas, etc.). 

 

 

Deportistas 
 

● Ao cruzar a liña de meta, cada participante recibirá unha máscara que deberá 

colocar tan pronto como sexa posible, e xa non a poderá sacar en ningún 

momento. 

 
● Unha vez rematada a proba, os/as deportistas, mantendo sempre a distancia 

de seguridade interpersoal, recollerán o seu avituallamento e abandonarán a 

zona de competición o antes posible. 

 
 

Uso vestuarios 
 
Na medida do posible evitar o uso do vestiario e especialmente da ducha.  
 
• 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 

 
 

Cerimonia de premiación 

 
A cerimonia de premiación realizarase inmediatamente ao termo de cada competición.  
 
1. Obrigatorio o uso de máscara, distancia de seguridade e puntos de limpeza e 

desinfección de mans.  
 

2. Habilitaranse zonas de podio con espazos diferenciado para corredores, 
organización e autoridades.  

 
3. Os trofeos e o maillot de líder no seu caso teranse que deixar na mesa de premios 

para que o deportistas o recolla directamente, evitando calquera tipo de contacto. 
 

4. Se podera retirar a máscara para a foto final sempre que se cumpra a distancia de 
seguridade de 1,5m.  

 

Todo persoal de Organización, Médicos, Seguridade, Asistentes, Media, etc. así como o 
persoal de equipos deberán portar a máscara en todo momento en todas as zonas do 
evento e dentro do propio coche durante a competición (probas en estrada). 

 
 
OBRIGATORIEDADE PARA TODO O PERSOAL REXISTRADO DE CUBRIR O 
FORMULARIO  1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICIPANTE NA 
ACTIVIDADE DA PAXINA WEB DA FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO (CUBRIR 
3 DÍAS ANTES DA DATA DE CELEBRACIÓN DO EVENTO, ANTES DESA DATA NON 

SE PODERÁ REALIZAR ESTE PROCEDEMENTO). 
 
 
RESUMO FINAL: máscara obrigatoria, distancia interpersoal de 1,5 m, evitar ou contacto físico, limpeza e 
desinfección de mans, evitar aglomeracións e realización de todos os actos ao aire libre, e firmar a 
declaración de responsabilidad. 

 
 


