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1. Introducción
Este protocolo ten por obxecto destacar as principais medidas aplicables e
recomendacións para os pelotaris e demais intervintes nas actividades
deportivas da Federación Galega de Pelota (adestramentos,
concentracións, intercambios, principalmente) e, desta maneira minimizar
o risco de contaxio, promovendo e preservando a saúde de toda a
sociedade.
O luns 21 de xuño finalizou o estado de alarma. Unha vez superada esta
data, as medidas de aplicación reguláronse no Real Decreto‐Lei de 21/2020
do 9 de xuño, de medidas urxentes, contención e coordinación para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID‐19. No artigo 15 do mesmo
dítanse medidas directamente relacionadas co deporte.
Por todo iso, a Federación Galega de Pelota (FGPelota) reeditou o
protocolo de recomendacións de actuación, no que se inclúen as accións e
pautas para o reinicio das actividades deportivas de Pelota.
Esta nova adaptación do protocolo ten por obxecto apuntar/actualizar as
principais medidas aplicables e recomendacións para os pelotaris e demais
intervenientes nas actividades deportivas da FGPelota (adestramentos,
competicións, concentracións, principalmente) e, desta maneira, minimizar
o risco de contaxio, promovendo e preservando a saúde de toda a
sociedade.
O presente manual é un documento vivo, suxeito a constantes
actualizacións de acordo á evolución do proceso na nova normalidade e,
por tanto, o seu contido está suxeito a futuras modificacións. Ademais,
debe adaptarse ás necesidades de cada contexto, en función das súas
características, pero sempre antepoñendo o control do risco de contaxio, e
supeditado ás normas que en cada momento aplique a administración
competente.
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2. Reincorporación
deportiva

a

actividade

O presente decálogo de recomendacións contempla o nivel de risco propio do
noso deporte, establecendo unha continuación gradual da actividade,
proporcionando limitacións e precaucións que minimicen o perigo de
transmisión do virus.
As condicións apuntadas ao longo das próximas páxinas aplicáronse ao
deporte de Pelota, a teor dos protocolos básicos de actuación para a volta aos
adestramentos e competicións federadas elaborados no seu momento polo
Consello Superior de Deportes e a SXD da Xunta de Galicia.
Apúntanse a continuación as aplicacións prácticas para as actividades de
adestramento e competición, de acordo ás recomendacións xerais de
seguridade sanitaria establecidas no artigo 15 do Real Decreto‐Lei de 21/2020
do 9 de xuño:
1.
As administracións competentes deberán asegurar o cumprimento
polos titulares das instalacións nas que se desenvolvan actividades e
competicións deportivas, de práctica individual ou colectiva, das normas de
aforo, desinfección, prevención e acondicionamento que aquelas establezan.
En todo caso, deberase asegurar que se adoptan as medidas necesarias para
garantir unha distancia interpersoal mínima de 1,5 metros, así como o debido
control para evitar as aglomeracións. Cando non sexa posible manter dita
distancia de seguridade, observaranse as medidas de hixiene adecuadas para
previr os riscos de contaxio.
2.
A partir do 21 de xuño decae a Resolución do 4 de maio de 2020, da
Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se aproba e publica o
Protocolo básico de actuación para a volta aos adestramentos e o reinicio das
competicións federadas. Con todo, o Protocolo seguirá sendo a referencia,
como recomendacións, para aqueles colectivos que decidan iniciar a súa
competición.
As seguintes recomendacións expostas van dirixidas ao ámbito federado, así
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como aos clubs e entidades deportivas, co obxectivo de que a medida que
poidan reactivar a práctica deportiva nas súas instalacións dunha forma
segura no escenario da nova normalidade. A normativa de aplicación é a
establecida no Real Decreto‐Lei de 21/2020 do 9 de xuño. Todas as
federacións deportivas españolas que queiran renovar a súa competición
e/ou adestramentos deben respectar o mesmo e serán as responsables do
seu cumprimento en coordinación coas administracións competentes en
materia de seguridade e hixiene co marco regulatorio do RD –Lei de 21/2020
do 9 de xuño
3.
No ámbito autonómico, as comunidades autónomas recuperan as
súas competencias en materia de deporte. O CSD acordou coas comunidades
autónomas a conveniencia de establecer unhas recomendacións xerais que
garantan unha práctica segura da actividade deportiva para os deportistas
afeccionados.
Nas competicións estatais e internacionais que se celebran en territorio do
Estado, cada federación española deberá adaptar a súa competición para o
cumprimento do RD‐Lei e a normativa en materia de seguridade e hixiene da
administración competente, do lugar onde se celebre.
O 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, establece no seu Artigo 6 que todas as persoas de
seis anos en diante quedan obrigadas ao uso de máscaras na vía pública, en
espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se
atope aberto ao público, sempre que non resulte posible garantir o
mantemento dunha distancia de seguridade interpersoal de, polo menos, 1,5
metros. Con todo, ese Real Decreto‐lei indica que este requisito non será
esixible no caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, nin nos
supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia
natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as
indicacións das autoridades sanitarias.
Por tanto, esta obrigación debe ser cumprida estritamente por todos os
deportistas, tendo en conta que o Artigo 31 do Real Decreto‐lei 21/2020
establece que o incumprimento da obrigación de uso de máscaras establecido
será considerado infracción leve a efectos do previsto no artigo 57 da Lei
33/2011, do 4 de outubro, e sancionado con multa de ata cen euros.
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O Artigo 15 da Real Decreto‐lei 21/2020 establece que serán os titulares das
instalacións nas que se desenvolvan actividades e competicións deportivas,
de práctica individual ou colectiva, deberán cumprir as normas de aforo,
desinfección, prevención e acondicionamento que as administracións
competentes establezan.
En todo caso, deberase asegurar que se adoptan as medidas necesarias para
garantir unha distancia interpersoal mínima de 1,5 metros, así como o debido
control para evitar as aglomeracións. Cando non sexa posible manter dita
distancia de seguridade, observaranse as medidas de hixiene adecuadas para
previr os riscos de contaxio.
As administracións competentes deberán asegurar o cumprimento destas
normas por parte dos titulares das devanditas instalacións.
Partindo das obrigacións marcadas na Real Decreto‐Lei, nos anexos I e II que
se sintetizan a continuación, o CSD e a SXD da Xunta de Galicia establecen as
recomendacións mínimas a cumprir para garantir a seguridade e a saúde na
volta á práctica deportiva de deportistas federados e clubs deportivos non
profesionais.
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3. Recomendacións de medidas de
hixiene e protección para deportistas,
adestradores e persoas asistentes


Manter a distancia de seguridade (1,5 m) con outras persoas.



Lavado de mans frecuente (con auga e xabón ou xel hidroalcohólico). Sobre
todo cando se toca calquera superficie, obxectos ou material que non é
propio.



Non tocarse boca, ollos ou nariz coa man. Antes de facelo desinfectarse ou
lavar as mans con auga e xabón.



Al tusir ou estornudar tapar a boca e o nariz con cóbado flexionado.



Usar panos desbotables, tiralos tralo seu uso e desinfectarse ou lavar as mans
con auga e xabón.



Durante o exercicio físico intentar de manter a distancia de seguridade, salvo
que sexa imposible.



Os adestradores ou outros persoas de apoio tendrán que manter unha
distancia de 6m cos deportistas, e de 1.5m con outras persoas.



Non se poderá compartir materiais entre distintos deportistas e con outras
persoa, salvo que sexa desinfectado.



Cada deportista levará a súa propio comida e a súa propia bebida e non a
compartirá con ninguén.



Realización dun recoñecemento médico‐deportivo previo o inicio da
actividade (deportistas e persoal de apoio).
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4. Protocolo Uso Instalacións Deportivas
Municipais Concello da Coruña


O Club identificará un Coordinador de protocolo que estará presente durante
todo o tempo de uso da instalación e que anotará na Folla de Rexistro
aportado polo club, todas as incidencias detectadas durante a actividade.
Remitirá ao técnico municipal responsable da instalación deportiva un parte
coas incidencias detectadas unha vez finalizada a actividade.



O Coordinador de protocolo realizará un control estrito do acceso ás
instalacións, restrinxindo ás persoas debidamente autorizadas da súa
entidade, para poder controlar o aforo que se estableza na fase
correspondente da pandemia.



O acceso ás instalacións deportivas municipais estará restrinxido única e
exclusivamente a xogadores/as e técnicos/as da entidade deportiva que
acudan habitualmente aos adestramentos.



No caso de que deba acceder algunha outra persoa da entidade que non é
habitual, deberase contar coa autorización expresa do director de cada
instalación e se é posible deberase comunicar con anterioridade.



Está prohibido entrar nunha instalación deportiva municipal con 37.5 grados
ou mais.



O club poñerá a disposición dos deportistas e técnicos o seguinte material:
máscara, solucións desinfectantes que cumpran as especificacións técnicas e
estándares de calidade marcados polo Ministerio de Sanidade.
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Será obrigatorio o uso da máscara, en todo momento, na instalación. Salvo
cando os deportistas entran na cancha para a practica do deporte que neste
caso rexerase pola lexislación autonómica vixente.



Cando os deportistas quiten a máscara para realizar o adestramento previsto
deberán manter en todo momento a distancia de seguridade.



Cada equipo poderá acceder ás instalacións deportivas nas horas marcadas na
resolución pola que se lle concederá o uso das instalacións deportivas
municipais.



A saída deberase producir 5 minutos antes da hora habitual.



En ningún caso poderá acceder un equipo a unha instalación deportiva
municipal se o outro equipo aínda non abandonou o recinto destinado ao
adestramento.



Estará prohibido o uso dos vestiarios nos adestramentos e nas competicións
locais. Só se poderán usar polo equipo visitante no resto de competicións e só
ao rematar a competición (correspóndelle ás entidades deportivas informar
debidamente aos equipos visitantes destas normas).



O uso dos vestiarios queda regulado por: aforo limitado a 1 persoa por cada 4
metros cadrados (o aforo estará marcado na porta do vestiario); separación
de 1,5 metros entre cada usuario/a (tamén nas duchas); máscara obrigatoria
(salvo na ducha); está prohibido tirar a roupa e toallas no chan.



O Concello da Coruña encargarase da limpeza das instalacións deportivas
municipais así como da desinfección que considere necesaria.



Cada entidade debe manter limpo e desinfectado o material (xa sexa propio
ou cedido polo Concello), así como o seu espazo de adestramento. Neste
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sentido, está prohibido cuspir, tirar papeis, máscaras ou roupa no chan, etc.


No caso das competición correspóndelle á entidade deportiva o control de
acceso dos/as espectadores/as na instalacións deportivas municipais así como
levar un rexistro (listaxe dos asistentes e deportistas, control da temperatura
e desinfección das mans e do calzado). Os medios para o control de accesos
deberán poñelos as propias entidades deportivas.



Cada entidade deberá consultar co Concello da Coruña o número de
espectadores/as que poden entrar en cada instalación en función do aforo.



Os/as espectadores/as que acuda ás instalacións deportivas municipais
deberán levar máscara en todo momento, desinfectar as mans na entrada e
antes de acudir a un aseo, e desinfectar o calzado. Manter a distancia de
seguridade de 1,5m.



No caso de que, de acordo coa normativa autonómica e protocolos
federativos, os clubs deban realizar test serolóxicos ou de outro tipo co fin de
detectar casos de positivos por Covid-19, o dito club deberá comunicarlle os
resultados ao Concello da Coruña antes da celebración dunha competición
nas instalacións deportivas municipais.



O cumprimento dos puntos establecidos neste protocolo será supervisado
polo director e o persoal da instalación.



O incumprimento dalgunha destas normas de carácter sanitario suporá o
abandono inmediato da instalación deportiva e a non entrada a instalación.
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5. Protocolo Específico FGPelota
5.1. Adestramentos
 Uso obrigatorio da máscara ao entrar na instalación e na mesma
aínda que se poida garantir a distancia de seguridade de 1,5m.
 Desinfectar as mans con xel hidroalcohólico, desinfectar o calzado
na alfombra con desinfectante e toma da temperatura ao entrar na
instalación (aquelas persoas con 37,5º ou máis non poderán
acceder a instalación). 
 Entrar na instalación e na cancha de xogo de xeito individualizada e
tamén se abandonarán ambas de xeito individualizado.
 A entrada e saída faranse polas portas indicadas. 
 Os adestradores e deportistas terán que vir cambiados e calzados
da casa para adestrar. Co que queda prohibido cambiarse de roupa
ou calzado antes de adestrar.
 Despois do adestramento os adestradores e deportistas poderán
cambiarse a roupa de adestramento pero sempre e cando non
toquen ningunha superficie da instalación (chan, cadeiras,
bancos...).
 Desinfectar as mans despois de usar calquera obxecto que non fose
desinfectado previamente, despois de tocar calquera superficie ou
despois do uso dos aseos.


Desinfectar todo o material utilizado durante o adestramento
(pelotas, conos, aros, cesto das pelotas…).
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Desinfectar tódalas superficies da instalación.

 Non se poderá usar os vestiarios. 
 Queda prohibido o uso dos aparatos do ximnasio.


Os aseos só se poderán utilizar polos deportistas ou adestradores.
Despois de cada uso debe desinfectaranse as mans e tamén se
desinfectarán os aseos.



5.1.1. Adestradores


Usarán obrigatoriamente máscara antes, durante e despois do
adestramento.



Terán que manter a distancia de seguridade cos deportistas.



Só un dos adestradores será o que se encargue de coller o material
auxiliar necesario.



O material propio de cada adestrador non o pode compartir con
outros compañeiros nin cos deportistas.



O adestrador non pode preparar ningún material ao deportista.



Tentarán traer o material preparado da casa.



Durante o adestramento será o encargado de recoller e colocar o
material.



O rematar o adestramento será o encargado de recoller todo o
material auxiliar e gardalo.



No momento de limparse as mans, despois do adestramento,
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farano por quendas e cada un traerá da súa casa unha toalla para
secarse as mans ou usarán panos desbotables.


Non poderá tocar nin a comida nin a bebida dos deportistas.



Non poderá compartir a súa bebida e o seu alimento.

5.1.2. Deportistas
 Uso obrigatorio da máscara antes e despois do adestramento.

Durante o adestramento non é obrigatorio o seu uso.
 Manterá en todo momento a distancia de seguridade cos

compañeiros e co adestrador.
 Non pode prestar ningún tipo de material aos compañeiros.
 Intentará traer da casa o material preparado.
 Non recollerá ningún material auxiliar (nin antes, nin durante nin

despois do adestramento). O encargado desta tarefa será o
adestrador.
 Non poderá compartir a súa bebida e o seu alimento.

5.1.3. Outro Alleos


Non estará permitido o acceso ao adestramentos a calquera persoa
allea ao club.



Os familiares ou outras persoas que veñan recoller aos deportistas
terán que esperalo fóra da instalación.
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5.2. Competición
 Uso obrigatorio de máscara ao entrar na instalación e na mesma.
 Desinfectar as mans con xel hidroalcohólico, desinfectar o calzado
na alfombra con desinfectante e toma da temperatura ao entrar na
instalación (aquelas persoas con 37,5º ou máis non poderán
acceder a instalación)..
 Entrarase na instalación e na cancha de xogo de xeito
individualizado e se abandonarán ambas de xeito individualizado.
 A entrada e saída faranse polas portas indicadas. 
 O carón da cancha só poderán estar os deportistas que vaian a
disputar o encontro, os suplentes, os xuíces, os adestradores e os
membros do staff (en caso de habelos).
 Desinfectar as mans despois de usar calquera obxecto que non fose
desinfectado previamente, despois de tocar calquera superficie ou
despois do uso dos aseos.
 Os deportistas, adestradores e xuíces que participen no encontro
non poderán deixar a cancha de xogo ata o remate do mesmo.
 Desinfección da cancha de xogo despois de cada partido.
 Desinfección de todo o material utilizado durante o encontro

(pelotas, cesto, chapa…).
 Desinfección das gradas ao finalizar os encontros.
 Non se poderá realizar a foto protocolaria se non se pode garantir o
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cumprimento da distancia de seguridade de 1,5 m.
 Queda prohibido o uso dos vestiarios nas competicións locais. Só se

poderán usar polo equipo visitante no resto de competicións e só
ao rematar o encontro (revisar protocolo de uso das instalacións
deportivas municipais do concello da Coruña). 
 En caso de entrega de premios garantirase a distancia de

seguridade de 1,5m. e empregarase a máscara. E serán os propios
deportistas quen recolla o seu premio. 
 Os aseos só se poderán utilizar polos deportistas, xuíces,

adestradores ou staff. Despois de cada uso debe desinfectarse as
mans e tamén se desinfectarán os aseos.
 É aconsellable a realización dunha proba específica anti-Covid 19

con 72 horas antes do inicio da competición.
 As persoas diagnosticadas con Covid-19 que non superaran a

enfermidade e que non conten coa alta médica non pode participar
na competición. 

5.2.1. Adestradores
 No momento de entrega e recollida das licencias e das pelotas do
partido será obrigatorio o uso de máscara, se entregarán ao xuíz
por quendas (nunca coincidindo co adestrador contrario) e despois
se desinfectará as mans con xel hidroalcohólico.
 O adestrador non poderá preparar ningún material ao deportista.
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 Durante o encontro o adestrador se situará na contracancha con
uso obrigatorio de máscara e mantendo unha distancia de 1,5m. co
adestrador rival e de 6m cos deportistas.
 Manterá a distancia de seguridade 1,5 m. e usará máscara cando
dá indicacións aos deportistas durante o descansos e os tempos
mortos.
 Non poderá tocar ningún material que non sexa o seu.
 Non poderá tocar nin a comida nin a bebida dos deportistas.
 Cando remate o partido evitará saudar ao adestrador contrario e
aos deportistas rivais.


5.2.2. Xuíces


Será obrigatorio para os tres xuíces (principal, auxiliar e de mesa) o
uso de luvas e máscara.



Antes de entrar na cancha volverán a desinfectarse as mans e
poñeranse as luvas.



Cada un dos xuíces preparará e usará o seu propio material sen
prestárllelo a outro compañeiro.



Para recoller o material faranse quendas.



O marcador só será usado polo xuíz de mesa.



O cesto das pelotas e a chapa só o poderá tocar o xuíz principal e o
remate de cada encontro se desinfectará.
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En todo momento manterase unha distancia entre eles e cos
adestradores de 1,5 metros e de 6 metros cos deportistas.

5.2.3. Deportistas


Será obrigatorio o uso de máscara antes e despois do encontro.



Non poderán usar o material doutro compañeiro, terá que usar o
material propio.



Teñen que vir cambiados e calzados da casa/hotel para evitar o uso
dos vestiarios.



Faranse quendas para coller o material.



Intentarán traer da casa/hotel o material preparado.



No momento de limparse as mans, despois do encontro, farano
por quendas e cada un traerá da súa casa unha toalla para secarse
as mans ou utilizarán papel desbotable.



Evitarán o contacto físico entre os deportistas dun mesmo equipo,
cos rivais, adestradores, xuíces ou calquera outra persoa.



En caso de entrega de premios, serán os propios deportistas quen
collan os seus premios.



Non poderán compartir bebidas ni comidas, cada un utilizará as
súas.
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5.2.4. Outros Alleos


Obrigatorio o uso de máscara para entrar na instalación, durante o
encontro e tamén para saír da instalación.



Terán que seguir o camiño indicado para acceder e abandonar as
gradas.



Só se poderán usar as gradar habilitadas e non se poderán moverse
delas durante o encontro.



Terán prohibido o uso dos aseos.



As persoas que esperen aos deportistas terán que facelo fóra da
instalación.



Non poderán comer durante a duración do encontro.
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6. Apoio

de protocolos

sanitarios

complementarios
O presente protocolo de recomendacións estará informado polas eventuais
medidas complementarias que se introduzan a través do Ministerio de
Sanidade e a SXD da Xunta de Galicia. Ademais, poderá ser complementado
por outros documentos, máis detallados e focalizados en determinados
aspectos. En todo caso terán que respectar, en todos os seus extremos
operativos e calendarios, o adoptado polo Goberno, e contar co V.º B.º formal
do Consello Superior de Deportes e a SXD da Xunta de Galicia.

7. Concrecións

pola evolución

da

nova normalidade
A proposta descrita nos apartados anteriores contribúe a propiciar un retorno
seguro, gradual e equilibrado dos pelotaris aos adestramentos e á
competición, ofrecendo o máis alto nivel posible de supervisión. É unha
formulación focalizada na seguridade das persoas e na lexítima expectativa da
volta á normalidade de todo o sector deportivo, clave desde o punto de vista
social e económico para a paulatina entrada na nova normalidade que emerxe
desta grave crise sanitaria.
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Este protocolo é susceptible de modificación e/ou adaptación en función do
que vaian determinando en cada caso, as Autoridades competentes, Sanitarias
e Deportivas, ao longo do proceso de nova normalidade.
En función da evolución do proceso, conforme se vaian concretando novos
aspectos específicos relativos ao adestramento e a competición, a Federación
Galega de Pelota publicará anexos explicativos e complementarios ao presente
protocolo de recomendacións.
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8. Conclusións
A Federación Galega de Pelota actualizou o presente protocolo de
recomendacións co fin de propiciar unha volta segura, gradual e equilibrada
aos adestramentos e competición, focalizado en preservar a seguridade de
todos os asistentes.
Debemos ser absolutamente conscientes de que, cumprindo de maneira
escrupulosa estas medidas, facilitaremos o procedemento de volta á
normalidade, alcanzando de maneira máis rápida o escenario no que
podamos organizar regularmente actividades e competicións de rango
nacional, sempre co visto e prace das autoridades sanitarias e deportivas
competentes.
Xa estamos en proceso de recuperar a normalidade. Para iso, a FGPelota ha
readaptado o ambicioso plan de continxencia e adaptación deportiva que se
fundamenta nunha finalidade prioritaria como é REAVIVAR A ILUSIÓN DE
TODOS OS AXENTES DO noso DEPORTE.

Xa chegou o momento, regresamos con máis forza,
XUNTOS, XA VOLVEMOS AOS FRONTÓNS
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ANEXO I
Modelo

de

cláusula

COVID‐19

de

inscrición

e

participación en competicións e actividades da FGPelota
Como complemento a este Protocolo, se adxunta documento proporcionado
pola Asociación do Deporte Español (ADESP) para o seu uso como modelo de
claúsula para a participación nas actividades da Federación (competicións,
adestramentos, concentracións, intercambios, promociones, etc.).
Inserísese nos boletíns e convocatorias co fin de que sexa aceptado por quen
tome parte en eventos da FGPelota, como requisito para iso.

CLAÚSULA COVID‐19 DE INSCRIPCIÓN E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS E
ACTIVIDADES DA FEDERACIÓN GALEGA DE PELOTA
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A crise sanitaria do COVID‐19 fai necesaria a adopción dunha serie de medidas
tendentes a cumprir os protocolos marcados polas autoridades sanitarias. O
establecemento e cumprimento das citadas medidas require dunha serie de
compromisos e formas de actuación por parte, fundamentalmente, de
organizadores e participantes. A lectura e aceptación do presente documento é
condición indispensable para tomar parte nas competicións da FGPelota. O ou a
participante (club, ou pelotari independente, segundo proceda) manifesta:
1. Que é coñecedor/a de o protocolo que ten publicado a FGPelota en
relación coa presenza e participación en probas deportivas, xerado con
ocasión da crise sanitaria do COVID‐19.
2. Que se compromete a cumprir todas as esixencias ou simples
recomendacións que se conteñan en tal protocolo, así como as instrucións
que sexan dadas polas autoridades deportivas ou persoal de organización
presentes na competición, en relación coas medidas para evitar contaxios
por COVID‐19.
3. Que se compromete a non acudir nin tomar parte no evento ou
competición no caso de que padecese síntomas que puidesen ser
compatibles co contaxio do COVID‐19. Iso resultará extensivo, igualmente,
aos casos nos que os síntomas fosen sufridos por terceiros coas que a
persoa participante teña ou haxa ter un contacto do que obxectivamente
puidese derivarse un contaxio.
4. Que, caso de estar ou haber estado contaxiado polo virus do COVID‐19,
comprométese a non acudir nin tomar parte no evento ou competición
sempre que as autoridades sanitarias non manifesten que a participación
non entraña un risco, ben para a súa persoa, ben para o resto de
asistentes cos que puidese ter contacto.
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5. Que, cos medios ao seu alcance, e en todo caso cando se deran
circunstancias que o aconsellen, someteuse aos test existentes para
comprobar si está ou estivo contaxiado por COVID‐19.
6. Que é coñecedor/a e acepta e asume que, no actual estado, existe un
obxectivo risco de contaxio de COVID‐19 coas consecuencias que diso se
puidesen derivar para a súa persoa en termos de saúde ou problemas
que, ata, puidesen ocasionarlle a morte.
7. Que acepta que a FGPelota adopte as medidas que se indican no
protocolo e guía que ten publicado en aras a establecer un razoable
escenario de seguridade na competición. En tal sentido, faise constar que
a FGPelota, no curso da competición, poderá adoptar as medidas ou
decisións que sexan precisas en relación co establecemento ou aplicación
das medidas que se conteñen no seu protocolo e guía publicada, ou
calquera outras que tivesen por finalidade o dotar á proba dunha
contorna segura en termos de evitar contaxios por COVID‐19.
8. Que, en caso de resultar contaxiado por COVID‐19, o ou a participante
exonera á FGPelota de calquera responsabilidade en relación cos posibles
danos ou prexuízos que puidesen derivarse para a súa persoa.
9. Que el ou a participante acepta que cando se chegasen a adoptar medidas
ou decisións por parte da FGPelota co obxetivo de preservar a saúde das
persoas no curso da competición, non se poderán considerar incumpridas
as obrigacións esenciais do organizador, polo que non se poderá esixir o
pago de cantidades, indemnizacións, ou devolución de prezos ou importes
en concepto de inscricións ou dereitos de participación ou custos en que
houbese incorrido o ou a deportista e/ou o seu club e/ou a súa
Federación.
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10. Que el ou a participante acepta que si se mostrase pola súa banda unha
conducta ou comportamento de inobservancia ou incumprimento das
ordes e instrucións do persoal de organización en relación coas medidas
de seguridade de cara a evitar contaxios por COVID‐19, poderá ser
excluído/a ou descualificado/a do evento por decisión de quen actúe
como autoridade deportiva.
11. Que el ou a participante acepta que as medidas de carácter deportivo
expostas no apartado anterior enténdense sen prexuízo doutras
responsabilidades nas que aquel ou aquela puidese chegar a incorrer ante
as autoridades competentes (incluídos os órganos disciplinarios
federativos) como consecuencia dunha conduta ou comportamento de
inobservancia ou incumprimento das ordes e instrucións que sexan de
aplicación, ben no ámbito deportivo‐federativo, ben noutros ámbitos
diferentes.
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