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O deporte como fenómeno social é un sistema complexo, formado por elementos que 

interaccionan de xeito pluridireccional, de forma que o comportamento de cada un deles recibe 

influenza dalgún dos outros. “Conduta” e “información” son as claves do bo e eficiente funcionamento 

dun sistema e un tecido deportivo como o de Galicia. O Deporte Galego ademais está integrado na súa 

realidade social total, e por elo está influenciado e inflúe de manera implícita ou explícita nos actuais 

procesos de cambios necesarios e moi acelerados fronte á pandemia da COVID-19 e os seus efectos. 

Deste modo a adecuación aos necesarios cambios abórdase desde a necesidade de incidir nas condutas 

de todos os axentes humanos que participan no Deporte Galego directa ou indirectamente, a partir da 

lóxica organizativa e funcional, indagando en primeiro lugar sobre todas as potenciais fontes de 

contaxio, vistas desde todas as perspectivas, e así recoller e dar información precisa, de calidade e 

válida, para poder aumentar o éxito das decisións do tecido deportivo contra a COVID-19.  

O obxectivo primordial é limitar ao máximo posible a capacidade de transmisión do coronavirus 

desde o primeiro desprazamento cara a instalación, espazo de práctica ou centro deportivo, durante o 

feito deportivo, e despois do mesmo. A través das condutas idóneas das persoas implicadas no feito 

deportivo, estas, probablemente poidan ser influíntes nas condutas positivas doutros moitos cidadáns 

de Galicia, en entornos familiares, locais, profesionais, escolares, etc.  

O Deporte Galego leva preparándose no seu conxunto varios meses para respostar como sistema 

intelixente, informado pluridireccionalmente, próximo ás realidades da actividade da inmensa maioría 

de deportistas. O modo de coñecer este novo contexto para abordar as mellores solucións requiriu 

dunha Metodoloxía innovadora no seu proceder á vez que prudente na súa fundamentación, 

relacionando á administración deportiva autonómica, ás federacións deportivas e ás universidades 

galegas (transferencia do coñecemento).  

Están sendo un proceso intenso e rico, que está proporcionando a todos os elementos 

estructurais e funcionais a oportunidade de aprender facendo, de concienciarse dos riscos sanitarios, 

pero tamén dos riscos de diminución da práctica deportiva por parte de persoas e de entidades ante as 

dificultades para retomar unhas das actividades, as deportivas, máis penalizadas na súa idiosincrasia 

polo confinamento e a desescalada.  

 

1. INTRODUCCIÓN 
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A COVID-19: SÍNTOMAS E FORMA DE CONTAXIO. 

Segundo o establecido polas autoridades sanitarias, os síntomas máis habituais da COVID-19 son: 

- A febre, a tose seca e o cansanzo.  

Pode haber outros síntomas atípicos e pouco frecuentes como pode ser dor de garganta, pérdida 

do gusto ou olfato e dores musculares, entre outros.  

Unha persoa pode contraer a COVID-19 por contacto con outra que estea infectada polo virus.  

A enfermidade propágase principalmente de persoa a persoa a través das gotículas que saen 

despedidas da nariz ou a boca dunha persoa infectada ao toser, estornudar ou falar. Unha persoa pode 

contraer a COVID-19 se inhala as gotículas procedentes dunha persoa infectada polo virus. Por eso é 

importante manterse alomenos a 1,5 metros de distancia dos demáis ou uso de máscara se non se pode 

garantir esa distancia interpersoal de seguridade. 

Estas gotículas poden caer sobre os obxectos e superficies que rodean á persoa, como mesas, 

pomos, varandas, material deportivo, etc. de modo que outras persoas poden infectarse se tocan eses 

obxectos ou superficies e logo tócanse os ollos, o nariz ou a boca. Por elo é importante lavarse as mans 

frecuentemente con auga e xabón ou con un desinfectante a base de alcól, evitar tocarse os ollos, a 

boca ou o nariz. 
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O obxecto deste protocolo é establecer a metodoloxía no establecemento das medidas de 

prevención necesarias para facer fronte para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no 

ámbito do deporte federado de Galicia. O protocolo da Federación Galega de Loita e D.A. será de 

obrigada observancia para o conxunto dos estamentos federativos e estará publicado na web 

www.fegaloita.es  

A Metodoloxía FISICOVID-DXTGALEGO pretende establecer un sistema de traballo que lle facilite 

ao tecido deportivo galego, particularmente o federativo, a elaboración dos protocolos FISICOVID-

DXTGALEGO, que deben considerar os elementos constituíntes do tecido deportivo, tales como as 

actividades, deportistas, entidades, e recursos (humanos, materiais), para construir as maiores opcións 

de seguridade hixiénico-sanitaria e de sostibilidade de entidades e practicantes ante a COVID-19. 

Debemos de avaliar e diagnosticar a información veraz da nosa realidade, promovendo que se realice o 

seguimento das medidas e adaptacións que se acorden para o desenvolvemento das actividades 

deportivas coa maior protección posible ante o risco de contaxio.  

  

2. OBXECTO E METODOLOXÍA 

http://www.fegaloita.es/
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Todos os axentes que participan directa ou indirectamente na realidade deportiva deberán 

adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración de riscos de propagación da enfermidade COVID-

19, así como a propia exposición a ditos riscos. Este deber de cautela e protección será igualmente 

exixible aos titulares de calquera actividade deportiva. 

Como normas xerais establécense as medidas de: 

 

3.1-  MEDIDAS DE DESINFECCIÓN E LIMPEZA DE SUPERFICIES E MATERIAL 

 

 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 

hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso. 

 Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma diaria 

e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, manter 

as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos pomos, por 

exemplo. 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. 

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

 

3.2- 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. Isto significa cubrirse a boca e o nariz 

co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou espirrar. 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 hidroalcólico. 

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 alento? 
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 Desprazamentos aos adestramentos e ás competicións: 

o Non compartir vehículo particular con outras persoas non convivintes, sempre que sexa 

posible. De non ser así, priorizar formas de desprazamento que favorezan a distancia 

interpersoal e, en todo caso, utilizar máscara. Ademais 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. 

 

3.3- 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.  

 

 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 
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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. 
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Para a identificación das diferentes situacións potenciais de contaxio, a Federación Galega de 

Loita e D.A. a instancias da Secretaría Xeral para o Deporte, empregamos os seguintes indicadores: 

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

• Considerar os axentes cos que pode haber contaxio: Staff propio, Deportistas, outros 

alleos. 

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

 

 

 

Seguindo a metodoloxía FISICOVID-DXTGALEGO, a Federación Galega de Loita e D.A.  identificou 

as potenciais situacións de contaxio en cada unha das especialidades deportivas, establecendo medidas 

concretas para cada unha desas situacións de risco, tal e como se RECOLLEN nas TÁBOAS AXUNTAS. 

  

4. PROCEDEMENTO PARA A IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAIS SITUACIÓNS DE CONTAXIO 
E MEDIDAS PARTICULARES DE PREVENCIÓN 
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O coordinador do protocolo será PABLO RUBÉN PINTOS FIGUEROA.  

Tlf: 653861415. Mail: info@fegaloita.es  

 

 

 

No caso de que un membro do staff, deportista, etc., teña sintomatoloxía do virus COVID-19, 

deberemos informar de xeito inmediato ao servizo galego de saúde para iniciar o protocolo previsto 

pola Consellería de Sanidade (https://www.sergas.es/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-

nCoV?idioma=es).  

Neste senso, considérase sintomatoloxía do virus COVID-19 un cadro clínico de: 

- Infección respiratoria aguda (IRA) de aparición súbita e de calquera gravidade, incluíndo febre, 

tose ou falta de alento, entre outros.  

En caso de detección dun sospeitoso por COVID-19 no entorno da práctica deportiva, deberemos 

de seguir as pautas determinadas polas autoridades sanitarias. A persoa afectada retirarase do grupo e 

conducirase a outro espazo, facilitándolle unha máscara cirúrxica. Este espazo deberá ser elixido 

previamente, e debería contar con: 

- Ventilación adecuada, e unha papeleira de pedal con bolsa, onde tirar a máscara e panos que 

se poidan desbotar.  

Contactaremos co centro de saúde correspondente á persoa ou co teléfono de referencia (900 

400 116), e seguirán as súas instrucións. Se percibimos gravidade chamaremos ao 061. Haberá que 

realizar unha boa ventilación, limpeza e desinfección deste espazo e do resto das estancias onde 

estivera a persoa, acorde á situación do risco. Será preciso tamén illar o contedor/papeleira onde se 

depositaran os panos ou outros produtos usados. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha 

segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito no lugar onde se determine.   

En todo caso, seguiranse en todo momento as recomendacións das autoridades sanitarias. 

 

6. COMUNICACIÓN E SEGUIMENTO DE SINTOMATOLOXÍA COVID-19 

5. COORDINADOR DO PROTOCOLO FEDERATIVO 

mailto:info@fegaloita.es
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ANEXO 1: SITUACIÓNS DURANTE O ADESTRAMENTO E A COMPETICIÓN DE: 

 

 

1ª- Loita Libre Olímpica. 

2ª- Loita Feminina. 

3ª- Loita Grecorromana. 

4ª- Loita Tradicional Galega. 

5ª- Loita Sambo. 

6ª- Defensa Persoal Feminina 

7ª- Loita Integral. 

8ª- Defensa Persoal Policial. 

9ª- Grappling. 

10ª- Gi-Grappling. 

11ª- MMA Amateur. 

12ª- Krav Magá. 

13ª- Combat Sambo. 

14ª- Defensa Persoal Feminina. 

15ª- Sambo-Keno. 

16ª- Sambo Defensa Persoal. 

17ª- Loita Praia. 

18ª- Loita Nei Gong (Hun Yuan, Jiseido). 

19ª- Nahate. 
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TÁBOA DE ADESTRAMENTO 

RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

 

ESPECIALIDADES DA FEDERACIÓN GALEGA DE LOITA e D.A. 

ADESTRAMENTO 

MOMENTO AXENTE 
TIPO DE 

CONTAXIO 
DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 

Antes Deportistas 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Estar reunidos na rúa cos amigos 
antes de acudir o adestramento, 

todos xuntos 

 Evitar situacións de risco na rúa. 

 Facer os desprazamentos con 
mascarilla. 

Antes Deportistas 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Entrada o pavillón: contacto coas 
portas de acceso e/ou tornos 

 Manter as portas do pavillón 
abertas. 

 Abrir as portas de xeito asimétrico 
para evitar correntes de aire. 

 Abrir as portas co pé / cóbado. 

 Manter o distanciamento social. 

Antes Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 

Entrada o pavillón e zonas 
comúns sen ventilación e con 

moita frecuencia de paso 

 Ventilar as zonas comúns. 

 Uso obrigatorio de mascarillas. 

Antes Deportistas 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Uso do vestiario para cambiarse. 

 Manter as portas do abertas, cando 
se poda. 

 Uso alterno do vestiario. 

 Asignar zonas para cada deportista. 

 Evitar o acceso dos pais/nas os 
vestiarios. 

 Manter o distanciamento social. 

 Ter solución de hidroalcol a 
disposición. 

Antes Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 
Uso do vestiario para cambiarse. 

 Ventilar os vestiarios, antes e 
despois de cada grupo. 

 Que os/as deportistas de base, NON 
empreguen os vestiarios e veñan xa 
cambiados. 

 Uso obrigatorio de mascarillas. 

Antes Deportistas 
Superficie de uso 

simultáneo 
Acceso dende os vestiarios a sala 

de adestramento 

 Uso de chanclas para acceder a sala. 

 Evitar o uso das zapatillas deportivas 
empregadas na rúa. 

 Calzarse as botas de loita, no proio 
tapiz. Evitando o contacto co 
pavimento dos 
corredores/vestiarios. 

 Manter o distanciamento social. 

 Uso dunha alfombra con solución 
hixienizante para as botas de loita. 

Antes Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 

Nos espazos comúns da 
instalación deportiva: hall, 

corredores, vestiarios 

 Entrada secuencial dos deportistas 
e/ou acompañantes. 

 Uso obrigatorio de mascarillas nos 
desprazamentos. 

Antes Outros alleos 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Grupos de pais/nais reunidos 
antes do comezo do 

adestramento. Dentro ou fora da 
instalación. Sentados ou 

apoiándose nunha parede. 

 Evitar os grupos numerosos dentro 
do pavillón. 

 Manter o distanciamento social. 

Antes Outros alleos 
Contaxio por vía 

aérea 

Grupos de pais/nas na porta da 
sala de loita ou no corredor de 

acceso agrupados. 

 Deixar os deportistas na porta do 
pavillón. 

 Acceso escalonado. 

 Fiestras abertas. Ventilación da 
zona. 

 Empregar mascarillas 

Antes 
Staff 

(adestradores) 

Contaxio por 
contacto persoa a 

persoa 

Adestrador que vai no seu coche 
a recoller a outro adestrador para 

dirixirse ao espazo de práctica 

 Recomendar que salgan da casa con 
máscara. 

 Evitar contacto no coche. 
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deportiva 

Antes 
Staff 

(adestradores) 
Contaxio por vía 

aérea 

Adestrador que vai no seu coche 
a recoller a outro adestrador para 

dirixirse ao espazo de práctica 
deportiva 

 Recomendar que salgan da casa con 
máscara. 

 Evitar contacto no coche. 

 Ventilar o habitáculo. 

Antes 
Staff 

(adestradores) / 
deportistas 

Contaxio por 
contacto material 
deportivo de uso 

simultáneo 

Montar o tapiz de loita antes de 
adestrar: colchonetas e lona 

 Facer quendas para montar o 
material. 

 Manter distanciamento social. 

 Emprego de luvas e mascarillas. 

 Ter solución de hidroalcol a 
disposición. 

*Durante 
Outros alleos 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por 
contacto persoa a 

persoa 

Pais que esperan aos seus fillos 
no hall de entrada da instalación 

mentras estes adestran e se 
poden saudar ou abrazar. 

 Prohíbeselles esperar no hall de 
entrada. 

 Obrigatorio levar máscara. 

 Manter a distanciamento social e 
evitar saudar coa man ou con 
apertas. 

*Durante 
Outros alleos 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por vía 
aérea 

Pais que esperan aos seus fillos 
no hall de entrada da instalación 

 Obrigatorio levar máscara. 

 Manter o distanciamento social. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Accións técnicas que implique o 
contacto cos compañeiros 

 Definir na tarefa espazos asignados 
non comúns, de aproximación ata 
unha distanciamento social, 
marcadas na lona de loita. 

 Debuxo de XADREZ no tapiz. 

*Durante Deportista 
Contaxio por vía 

aérea 
Estar nunha sala con pouca 

ventilación 
 Reducir o número de deportistas de 

cada quenda. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto 

Empregar os dummies ou 
bonecos de proxección durante 

os adestramentos 

 Secuenciar os contidos dos 
adestramentos para que non  se 
comparta o material, nunha soa 
sesión 

 Facer acopio de mais material 

*Durante Staff 
Contaxio por 

contacto 
Ubicar o material para o traballo 

dos deportistas 

 Que cada deportista empregue o seu 
material e proceda a súa limpeza en 
canto remate o exercicio. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto 

Compartir material de 
seguridade: xeonlleiras, vendas, 

tape... 

 Que cada deportista empregue o seu 
material. 

 Prohibido compartir este tipo de 
material. 

 Que o Club poña a disposición dos 
seus deportistas o material preciso 
de seguridade. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto 

Empregar o mesmo material no 
traballo en circuitos condicionais, 
por exemplo a escada horizontal, 

a corda ou as kettels 

 Secuenciar os contidos de 
adestramento. 

*Durante Deportista 
Contaxio por uso 
compartido de 

bebidas 

Deixar as bebidas dentro da sala 
de loita e mesturadas 

 Habilitar unha zoa para as bebidas, 
separadas. 

 Ter as botellas con nome e apelidos. 

 Empregar códigos de cores para as 
mesmas. 

*Durante 
Staff 

(adestrador) e 
Deportista 

Contaxio por vía 
aérea 

O/a adestrador/a fai grupos de 
explicación aos/ás deportistas no 

espazo de adestramento 

 Manter a distancia de seguridade. 

 Ter remitido o adestramento 
previamente aos/ás deportistas. 

 O corpo técnico mantense con 
máscara durante todo o 
adestramento. 

 Tratar de manter unha ventilación 
axeitada. 

*Durante 
Staff 

(adestrador) e 
Deportista 

Contaxio por 
contacto 

O adestrador desprázase por todo 
o tapiz. 

 Delimitar a zona (area) dende a que 
o adestrador / técnico, dirixe os 
adestramentos. 

 Evitar o desprazamento 
indiscriminado por toda a sala. 

Despois Deportista Contaxio por uso Deportistas que merendan ao  O responsable da cafetería indícalles 
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compartido de 
alimentos e 

bebidas 

rematar o adestramento e que 
comparten as galletas cos seus 

compañeiros 

que non deben compartir as chuches 
con ninguén. 

 Recomendarlles que non coman as 
chuches ata que abandonen a 
instalación. 

 Colocar carteis na instalación 
recomendando que non se 
compartan bebidas nin alimentos. 

 Informar ás familias por escrito 
sobre estas precaucións. 

 Merendar fora da instalación 

Despois Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 

Os/as pais e nais agardan os seus 
fillos/as na porta ou no corredor 

da instalación 

 Evitar aglomeracións, secuenciando 
a saída dos deportistas. 

 Prohibir que os pais e nais agarden 
na porta da sala do tapiz. 

 Facer un protocolo, para achegar os 
deportistas a porta da instalación. 

 Empregar mascarillas. 

Despois Deportistas 
Contaxio por 

contacto 
Cambiarse todos xuntos no 

vestiario e/ou corredor 

 Secuenciar a ocupación do vestiario. 

 Primar o cambio de roupa rápido. 

 Manter o distanciamento  social. 
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TÁBOA DE COMPETICIÓN 

RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

 

ESPECIALIDADES DA FEDERACIÓN GALEGA DE LOITA e D.A. 

COMPETICIÓN 
MOMENTO AXENTE TIPO DE CONTAXIO DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 

Antes Deportistas 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Desprazamento dende a súa casa 
o pavillón en transporte público. 

 Evitar situacións de risco. 

 Facer os desprazamentos con 
mascarilla. 

Antes Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 
Desprazamento dende a súa casa 
o pavillón en transporte público. 

 Evitar situacións de risco. 

 Facer os desprazamentos con 
mascarilla. 

Antes Deportistas 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Entrada o pavillón: contacto coas 
portas de acceso e/ou tornos 

 Manter as portas do pavillón abertas. 

 Abrir as portas de xeito asimétrico 
para evitar correntes de aire. 

 Abrir as portas co pé / cóbado. 

 Manter o distanciamento social. 

 Empregar luvas. 

Antes Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 

Entrada o pavillón e zonas 
comúns con moita frecuencia de 

paso 

 Ventilar as zonas comúns. 

 Uso obrigatorio de mascarillas. 

 Ordear o paso. 

Antes Deportistas 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Uso do vestiario para cambiarse. 

 Manter as portas do abertas, cando 
se poda. 

 Uso alterno do vestiario. 

 Asignar zonas para cada deportista. 

 Evitar o acceso dos pais/nas os 
vestiarios. 

 Manter o distanciamento social. 

 Ter solución de hidroalcol a 
disposición. 

Antes Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 
Uso do vestiario para cambiarse. 

 Ventilar os vestiarios, antes e despois 
de cada grupo. 

 Que os/as deportistas de base, NON 
empreguen os vestiarios e veñan xa 
cambiados. 

 Uso obrigatorio de mascarillas. 

Antes Deportistas 
Superficie de uso 

simultáneo 
Acceso dende os vestiarios a sala 

de competición 

 Uso de chanclas para acceder a sala. 

 Evitar o uso das zapatillas deportivas 
empregadas na rúa. 

 Calzarse as botas de loita, no propio 
tapiz. Evitando o contacto co 
pavimento dos corredores/vestiarios. 

 Manter o distanciamento social. 

 Uso dunha alfombra con solución 
hixienizante para as suelas das botas 
de loita. 

Antes Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 

Nos espazos comúns da 
instalación deportiva: hall, 

corredores, vestiarios 

 Entrada secuencial dos deportistas 
e/ou acompañantes. 

 Uso obrigatorio de mascarillas nos 
desprazamentos. 

Antes Outros alleos 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Grupos de pais/nais reunidos 
antes do comezo da competición. 

Dentro ou fora da instalación. 
Sentados ou apoiándose nunha 

parede. 

 Acceso diferenciado/separado dos 
deportistas 

 Entrada secuenciada. 

 Manter o límite do aforo máximo da 
instalación. 

 Evitar os grupos numerosos dentro 
do pavillón. 

 Manter distanciamento social. 

Antes Outros alleos 
Contaxio por vía 

aérea 
Grupos de pais/nas nos accesos 

do pavillón ou nas gradas 

 Deixar os deportistas na porta do 
pavillón. 

 Acceso escalonado. 

 Fiestras abertas. Ventilación da zona. 
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 Empregar mascarillas. 

 Respectar límites dos aforos. 

Antes Outros alleos 
Contaxio por vía 
aérea espazo de 
uso secuencial 

Uso dos baños do pavillón 

 Acceso diferenciado/separado. 

 Entrada secuenciada. 

 Empregar mascarillas. 

 Evitar os grupos numerosos dentro 
do baño. 

 Manter distanciamento social. 

Antes 
Staff 

(adestradores) 

Contaxio por 
contacto persoa a 

persoa 

Adestrador que vai no seu coche 
a recoller a outro 

adestrador/deportista para 
dirixirse o pavillón 

 Recomendar que salgan da casa con 
máscara. 

 Evitar o contacto no coche. 

Antes 
Staff 

(adestradores) 
Contaxio por vía 

aérea 

Adestrador que vai no seu coche 
a recoller a outro 

adestrador/deportista para 
dirixirse ao pavillón 

 Recomendar que salgan da casa con 
máscara. 

 Evitar contacto no coche. 

 Ventilar o habitáculo. 

Antes 
Staff 

(adestradores) 

Contaxio por 
contacto persoa a 

persoa 

Reunión técnica antes do 
comenzo da competición 

 Recomendar o distanciamento social. 

 Evitar o contacto entre os 
adestradores. 

Antes 
Staff 

(adestradores) 
Contaxio por vía 

aérea 
Reunión técnica antes do 
comenzo da competición 

 Recomendar o uso de máscara. 

 Evitar o contacto. 

 Facer a reunión nun lugar ventilado. 

Antes 
Staff 

(organizadores) 
Contaxio vía aérea 

Descargar os tapices e material da 
furgoneta de transporte 

 Facer quendas para retirar o 
material. 

 Manter distanciamento social. 

 Emprego de mascarillas. 

Antes 
Staff 

(organizadores) 

Contaxio por 
contacto material 
deportivo de uso 

simultáneo 

Descargar e montar os tapices de 
loita antes da competición: 

colchonetas e lona 

 Facer quendas para montar o 
material. 

 Manter distanciamento social. 

 Emprego de luvas. 

 Ter solución de hidroalcol a 
disposición. 

 Limpar os tapices unha vez 
instalados. 

Antes 
Staff 

(organizadores) 
Contaxio vía aérea 

Descargar e montar o material de 
arbitraxe: mesas, cadeiras, 
ordenadores, marcadores 

electrónicos 

 Facer quendas para retirar o 
material. 

 Manter distanciamento social. 

 Emprego de mascarillas. 

Antes 
Staff 

(organizadores) 

Contaxio por 
contacto material 
deportivo de uso 

simultáneo 

Descargar e montar o material de 
arbitraxe: mesas, cadeiras, 
ordenadores, marcadores 

electrónicos 

 Facer quendas para montar o 
material. 

 Manter distanciamento de social. 

 Emprego de luvas. 

 Ter solución de hidroalcol a 
disposición. 

 Limpar as superficies unha vez 
instaladas. 

*Durante 
Outros alleos 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por 
contacto persoa a 

persoa 

Pais e nais  que esperan aos seus 
fillos no hall de entrada da 

instalación. 
Pais, nais e público nas gradas. 

 Prohíbeselles esperar no hall de 
entrada. 

 Ubicarse no graderío gardado as 
distancias establecidas. 

 Manter a distanciamento social. 

 Evitar saudar coa man ou con 
apertas. 

 Ter hidroalcol a disposición do 
público na entrada o pavillón. 

*Durante 
Outros alleos 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por vía 
aérea 

Pais e nais  que esperan aos seus 
fillos no hall de entrada da 

instalación. 
Pais, nais e público nas gradas. 

 

 Obrigatorio levar máscara. 

 Manter a distanciamento social. 

*Durante 
Outros alleos 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por 
contacto persoa a 

persoa 

Utilización da cafetería, cantina 
ou máquinas expendedoras do 

pavillón. 

 Regulación do uso da cantina. 

 Manter a distanciamento social. 

 Evitar empregar o material de servizo 
das mesas: servilleteiros.... 

 Ter hidroalcol a disposición do 
público na entrada o pavillón. 
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*Durante 
Outros alleos 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por vía 
aérea 

Utilización da cafetería, cantina 
ou máquinas expendedoras do 

pavillón. 

 Obrigatorio levar máscara. 

 Manter a distanciamento social. 

 Ventilación da area. 

*Durante 
Outros alleos 
(Autoridades) 

Contaxio por 
contacto persoa a 

persoa 
Na entrega de trofeos e medallas 

 

 Manter a distancia de seguridade. 

*Durante 
Outros alleos 
(Autoridades) 

Contaxio por vía 
aérea 

Na entrega de trofeos e medallas 
 Levar mascarilla. 

*Durante Deportista 
Contaxio por vía 
aérea. Espazo de 

uso alterno 

Na sala da báscula: Control de 
peso por categorías, idades e 

sexos. 

 Facer o control de peso o lado dos 
tapices. No centro do pavillón. 

 Lugar ventilado. 

 Empregar mascarilla. 

*Durante Deportista 

Contaxio por 
contacto: 

- Persoa a 
persoa. 

- Material uso 
secuencial 

Na sala da báscula: Control de 
peso por categorías, idades e 

sexos. 

 Facer o control de peso o lado dos 
tapices. No centro do pavillón. 

 Aumentar o número de básculas. 

 Dividir os controis por pesos, idades e 
sexos. 

 Espaciar os controis en mais tempo. 

 Manter a distancia de seguridade. 

 Ter hidroalcol na mesa de contro de 
peso. 

 Limpar a báscula tras cada control de 
peso. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto 
Situacións de quecemento 

conxunto. 

 Secuenciar o quecemento por clubs. 

 Dispoñer de mais tapices de 
quecemento. 

 Ter hidroalcol en cada tapiz. 

*Durante Deportista 
Contaxio por vía 

aérea 
Situacións de quecemento 

conxunto. 
 Manter a distancia de seguridade. 

 Ter o pavillón ventilado. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto 
Reunión técnica anterior o 

comenzo dos combates 

 Diminuír o número de deportistas na 
reunión técnica. 

 Manter a distancia de seguridade. 

*Durante Deportista 
Contaxio por vía 

aérea 
Reunión técnica anterior o 

comenzo dos combates 

 Facer a reunión técnica a carón do 
tapíz. 

 Empregar mascarillas. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto 

Compartir material de 
seguridade: orelleiras, xeonlleiras, 

vendas, tape... 

 Que cada deportista empregue o seu 
material. 

 Prohibido compartir este tipo de 
material. 

 Que os Clubs poñan a disposición dos 
seus deportistas o material preciso 
de seguridade. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto 

Empregar o mesmo material 
deportivo: maillots 

personalizados dos clubs, botas 
de loita, chandals, camisetas, 

toallas... 

 
 

 Prohibir o intercambio de material. 

*Durante Deportista 
Contaxio por uso 

compartido de 
bebidas 

Deixar as bebidas no chan do 
pavillón, apioadas nas gradas... 

 Habilitar unha zoa do pavillón para as 
bebidas. 

 Cada quén que garde a bebida na súa 
mochila. 

 Ter as botellas con nome e apelidos. 

 Empregar códigos de cores para as 
mesmas. 

*Durante Deportista 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Na entrega de trofeos e medallas 
 

 Manter a distancia de seguridade. 

*Durante Deportista 
Contaxio por vía 

aérea 
Na entrega de trofeos e medallas 

 Levar mascarilla. 

*Durante 
Staff 

(adestrador) 
Contaxio por vía 

aérea 

O/a adestrador/a dirixe aos/ás 
deportistas durante o combate e 

o descanso de 30¨ do mesmo. 

 Manter a distancia de seguridade. 

 Tratar de manter unha ventilación 
axeitada. 

 Empregar mascarilla. 

*Durante 
Staff 

(adestrador) 
Contaxio por 

contacto 
O adestrador desprázase por todo 

o tapiz. 
 Delimitar a zona (area) dende a que o 

adestrador / técnico, dirixe os/as 
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seus/suas deportistas.  

 Evitar o desprazamento 
indiscriminado polo tapiz. 

*Durante Staff (árbitros) 
Contaxio por vía 

aérea 
3 árbitros sentados na mesa do 

Xefe de Tapiz. 

 Manter a distancia de seguridade. 

 Tratar de manter unha ventilación 
axeitada. 

 Empregar mascarilla. 

*Durante Staff (árbitros) 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa. 

3 árbitros sentados na mesa do 
Xefe de Tapiz. 

 Delimitar a zona (area) da mesa para 
cada árbitro.  

 Ter solución de hidroalcol na mesa. 

*Durante Staff (árbitros) 
Contaxio por 

contacto material 
deportivo alterno 

Nas rotacións arbitrais na mesa 
central: Uso dos marcadores 

electrónicos, cronos e paletas de 
puntuación. 

 Entregar o material básico de 
arbitraxe a cada colexiado (crono, 
lapis, bolígrafo, silvato...). 

 Nomear a un encargado/a do 
marcador electrónico. 

 Só o xefe de tapiz manexa o 
ordenador da competición. 

 Ter solución de hidroalcol na mesa. 

*Durante Staff (árbitros) 
Contaxio por 

contacto superficie 
de uso simultáneo 

O acceso do árbitro o tapiz, en 
cada combate (cambio de 

colexiados) 

 Ter unha alfombra hixienizante para 
limpar o calzado de acceso. 

*Durante 
Staff 

(organizadores) 

Contaxio por 
contacto superficie 
de uso simultáneo 

Mantemento dos tapices si se 
separan as colchonetas 

 Ter unha alfombra hixienizante para 
limpar o calzado de acceso o tapiz. 

 Levar luvas. 

*Durante 
Staff 

(organizadores) 

Contaxio por vía 
aérea espazo de 
uso simultáneo 

Mantemento dos tapices si se 
separan as colchonetas 

 

 Empregar mascarillas. 

*Durante Staff (Médico) 
Contaxio por 

contacto superficie 
de uso simultáneo 

Acceso o tapiz para atender a un 
deportista 

 Ter unha alfombra hixienizante para 
limpar o calzado de acceso o tapiz. 

 Levar luvas. 

*Durante Staff (Médico) 
Contaxio por 

contacto persoa a 
persoa 

Atender a un deportista lesionado 
 Ter unha alfombra hixienizante para 

limpar o calzado de acceso o tapiz. 

 Levar luvas. 

*Durante Staff (Médico) 
Contaxio por vía 
aérea espazo de 
uso simultáneo 

Atender a un deportista lesionado 
 

 Levar mascarilla 

Despois Deportista 
Contaxio por uso 

compartido de 
alimentos e bebidas 

Deportistas que comen ao 
rematar a competición e que 

comparten cos seus compañeiros 

 O responsable da cafetería indícalles 
que non deben compartir ningún 
alimento. 

 Recomendarlles que non coman ata 
que abandonen a instalación. 

 Colocar carteis na instalación 
recomendando que non se 
compartan bebidas nin alimentos. 

 Informar ás familias por escrito sobre 
estas precaucións. 

Despois Deportistas 
Contaxio por vía 

aérea 

Os/as pais e nais agardan os seus 
fillos/as na porta ou no corredor 

da instalación 

 Evitar aglomeracións, secuenciando a 
saída dos deportistas. 

 Prohibir que os pais e nais baixen o 
terreo de xogo. 

 Facer un protocolo, para achegar os 
deportistas a porta da instalación. 

 Empregar mascarillas. 

Despois Deportistas 
Contaxio por 

contacto 
Cambiarse todos xuntos no 

vestiario e/ou corredor 

 Secuenciar a ocupación do vestiario. 

 Primar o cambio de roupa rápido. 

 Manter a distancia social de 2 
metros. 

Despois 
Staff 

(organizadores) 
Contaxio por vía 

aérea 

O recoller todo o material 
empregado: tapices, mesas, 

cadeiras.... e gardalo na furgoneta 

 Secuenciar o traballo  de 
desmontaxe. 

 Empregar mascarillas. 

Despois 
Staff 

(organizadores) 

Contaxio por 
contacto: Persoa a 
persoa. Material 

deportivo uso 
simultáneo 

O recoller todo o material 
empregado: tapices, mesas, 

cadeiras.... e gardalo na furgoneta 

 

 Manter a distanciamento social. 

 Empregar luvas. 

 Ter hidroalcol a disposición 
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Despois 
Staff 

(organizadores) 

Contaxio por 
contacto: 

Material deportivo 
uso simultáneo 

O recoller todo o material 
empregado: cascos, guantillas, 

espinilleras, orelleiras…. 

 Empregar luvas. 

 Desinfectar as superficies antes de 
gardalas. 

 Ter hidroalcol a disposición 

Despois Staff (árbitros) 

Contaxio por 
contacto: 

- Persoa a 
persoa. 

- Material 
deportivo uso 

simultáneo 

O recoller todo o material 
empregado: ordenadores, 

planillas, marcadores… 

 

 Manter a distanciamento social. 

 Empregar luvas. 

 Ter hidroalcol a disposición. 

 Desinfectar as superficies. 

Despois 
Outros alleos 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por 
contacto persoa a 

persoa 

Pais e nais  que esperan aos seus 
fillos no hall de entrada da 

instalación. 
Pais, nais e público que 
abandonan as gradas. 

 Prohíbeselles esperar no hall de 
entrada. 

 Agardar no exterior do pavillón. 

 Manter a distanciamento social. 

 Evitar saudar coa man ou con 
apertas. 

 Ter hidroalcol a disposición do 
público a saída do pavillón. 

Despois 
Outros alleos 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por vía 
aérea 

Pais e nais  que esperan aos seus 
fillos no hall de entrada da 

instalación. 
Pais, nais e público que 
abandonan as gradas. 

 

 Obrigatorio levar máscara. 

 Manter a distanciamento social. 
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En caso de que precisedes mais información, non dubidedes en contactar connosco. 

Tlf: 986 247 519. 

Móbil: 653 861 415 / 645 844 642 

Mail: info@fegaloita.es  

WEB: www.fegaloita.es  

 

 

 

 

 

Sen outro particular, recibide un cordial saúdo. 

 

Asdo. Pablo Pintos 

Dirección Técnica 

 

mailto:info@fegaloita.es
http://www.fegaloita.es/

