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I. INTRODUCIÓN 

O pasado 13 de marzo o Goberno Español decretou o Estado de Alarma como 

medida de prevención e contención da pandemia mundial xurdida polo 

contaxio do COVID-19 (Coronavirus). Esta situación excepcional provocou o 

peche inmediato dos centros e clubes deportivos pertencentes a esta 

Federación tanto na modalidade de taekwondo como na de hapkido, disciplina 

asociada á nosa entidade federativa. 

Unha vez presentado o plan de desescalada do Goberno Central, a FGT 

sensibilizada con tódolos estamentos que pertencen á mesma (deportistas, 

adestradores, árbitros, clubs…), crea un comité de expertos, para achegar 

unha proposta axeitada á nosa realidade, sempre cumprindo coas directrices 

estatais e velando en todo momento pola práctica saudable dos nosos 

federados e federadas. 

Segundo estas directrices presentamos o PLAN ESTRATÉXICO VOLTA TKD, no 

que se achegan e propoñen unhas pautas para a posta en marcha e asunción 

por parte de tódolos entes implicados dunha serie de medidas para retomar de 

forma paulatina a volta á normalidade. De xeito máis específico abordamos os 

seguintes aspectos: 

 

- MEDIACIÓN ante as administracións competentes das axudas 

pertinentes para minimizar o  impacto económico negativo derivado 

desta situación. 

 

- DESEÑO dun plan de incorporación paulatina cara a “PRÁCTICA TOTAL”. 

 

 

- DESEÑO dunhas estratexias de intervención prácticas seguindo as 

indicacións do Ministerio de Sanidade, que garantan a plena seguridade 

dos nosos alumnos/as, deportistas e profesionais na sua volta aos 

clubs, respectando a idiosincrasia do noso deporte. 

 

- PROMOCIÓN E FORMACIÓN do noso tecido deportivo. Realización de 

torneos ON LINE para fidelizar aos nosos practicantes, así como 
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proporcionar ferramentas que aseguren a formación dos nosos 

técnicos/as, árbitros/as e deportistas para garantir un futuro mellor. 

 

 

- DIFUSIÓN mediante os medios precisos de todas estas medidas para 

garantir que as mesmas chegen a unha masa social o máis ampla 

posible. 

 

- ADAPTALAS MEDIDAS ao protocolo FISICOVID-DXTGALEGO, polo que se 

establecen as medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada 

pola COVID-19 no ámbito de deporte federado de Galicia. Entre estas 

medias de carácter xeral destacamos: 

 

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

 

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. 

Tralo proceso de recollida de información e análise das potenciais 

situacións de contaxio e en atención ao sinalado polas autoridades 

sanitarias, establécense unha serie de recomendacións xerais, que 

deberán ser concretadas, en todo caso, polas medidas específicas 

determinadas pola federación deportiva galega no seu protocolo 

federativo. 

 

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 
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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. 

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. 

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 PARA OS AXENTES QUE DIRECTA OU INDIRECTAMENTE 

PARTICIPEN NA PRÁCTICA DEPORTIVA (Staff, deportistas, acompañantes, 

público, etc.) 

 

Xerais: 

Cumprir todas as medidas de prevención que estableza a Entidade 

deportiva no seu protocolo. 

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. 
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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. 

Evitar lugares concurridos. 

Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.  

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

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. 

Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel 

hidroalcohólico. 

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.  

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? 

 

Desprazamentos aos adestramentos e ás competicións: 

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: 

Non se deben compartir alimentos bebidas ou similares. Recoméndase 

marcar os envases utilizados para evitar confusións. 

 

 

OUTRAS MEDIDAS 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

A entidade responsable da actividade deberá garantir que os deportistas 

dispoñan do material de prevención, xa sexa porque o pon a disposición 
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o titular da instalación, a entidade organizadora da actividade ou 

porque o traen os deportistas, staff, etc. 

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.  

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 

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. 

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. 

Deberase contar cunha sinalización visible sobre as medidas hixiénico-

sanitarias e de prevención establecidas no desenvolvemento da 

actividade. 

Cando as instalacións onde se desenvolva a práctica deportiva dispoña 

de ascensor ou montacargas, promoverase a utilización das escaleiras.  

 

 

 

MEDIDAS DE FORMACIÓN 

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, 
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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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II. ACCIÓNS FEDERATIVAS 

 

 ALCANCE 

 

 

TIPO DE ACCIÓN 

 

OBXECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS 
 

 

 

 

 

 

 

Axudas para nova realidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconto nas Taxas 

 

 

 

 

 

 

Pack Volta TKD 

 

 

 

 

 

 

 

Campionatos en liña 

 

 

 

 

 

 

A FGT intercederá ante as 

diferentes administracións 

para solicitar axudas 

económicas que axuden aos 

clubes deportivos a poder 

afrontar esta situación. Estas 

axudas irán encamiñadas a 

sufragar o gasto corrente das 

entidades (Xunta de 

Galicia|Diputacións 

Provinciais|Concellos|Outros) 

 

Desconto nas Taxas: Co fin 

de axudar aos clubes, a FGT 

proporá unha rebaixa ou a 

gratuidade da reafiliación 

dos clubes para o ano 2021, 

sempre condicionada á súa 

aprobación na próxima 

Asemblea Xeral 

 

 

A FGT remitirá a cada clube 

un pack "VOLTA TKD" para 

afrontar a nova realidade 

derivada do COVID-19. 

 

 

Co obxectivo de fidelizar aos 

nosos federados, a FGT 

organizará unha serie de 

campionatos online, de 

maneira totalmente gratuita 

e chegando á maior parte do 

tecido federado en Galicia. 
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Cursos en liña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo Volta TKD e 

HAPKIDO 

 

 

 

 

Dirixidos á formación 

continua tanto de 

adestradores/as, como 

árbitros/as ou deportistas. 

Uns cursos serán totalmente 

gratuítos (aqueles que 

ofrezan contidos 

complementarios á 

formación), e outros terán 

tarefas máis reducidas. 

 

 

 

A FGT fará chegar un 

protocolo para asumir con 

garantías de hixiene e saúde 

a Nova Realidade nos clube e 

ximnasios nos que se 

practique TKD e Hapkido.  
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ALCANCE 

 

 

TIPO DE ACCIÓN 

 

OBXECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADESTRADORES/AS 

 

 

 

 

Asesoramento 

xurídico ante a volta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos en liña 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolos Volta TKD 

e HAPKIDO 

 

 

A FGT poñerá a disposición 

dos adestradores/as 

titulados/as e 

colexiados/as nesta 

Territorial, asesoramento 

xurídico para resolver as 

dúbidas que poidan xurdir 

no retorno á actividade 

profesional. 

 

 

 

Dirixidos á formación 

continua. Uns cursos serán 

totalmente gratuitos 

(aqueles que ofrezan 

contidos complementarios 

á formación), e outros terán 

tarefas máis reducidas. 

 

 

A través da FGT impartirase 

unha formación inicial coas 

medidas máis relevantes a 

ter en conta para a volta ao 

traballo, adaptándonos á 

Nova Realidade. 
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ALCANCE 

 

 

TIPO DE ACCIÓN 

 

OBXECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTISTAS 

 

 

 

 

 

Plan volta deportiva 

 

 

 

 

 

 

Calendario 

 

 

 

 

 

Cursos en liña 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolos volta TKD e 

HAPKIDO 

 

 

A FGT poñerá a disposición 

dos e das deportistas un 

plan de volta á actividade 

deportiva acorde coas fases 

da desescalada e atendendo 

ás recomendacións das 

institucións e as 

características particulares 

do noso deporte. 

 

 

Participación en 

competicións autonómicas, 

nacionais e internacionais en 

función das circunstancias. 

 

 

Dirixidos á formación 

continua . Uns cursos serán 

totalmente gratuitos 

(aqueles que ofrezan 

contidos complementarios á 

formación), e outros terán 

tarefas máis reducidas. 

 

 

A través da FGT impartirase 

unha formación inicial coas 

medidas máis relevantes a 

ter en conta para a volta aos 

adestramentos, 

adaptándonos á Nova 

Realidade. 
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II. COMITÉ 
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IV. PLANIFICACIÓN DA VOLTA AOS ADESTRAMENTOS (PROPOSTA FGT )* 

 

Atendendo á Orde, haberá clubes que comecen no mes de Xuño, co 

comenzo da fase 3, deben seguir as recomendacións dos grupos 

adultos extremando as precaucións.  

 

Dende a FGT recomendamos comezar a actividad cos  nenos e nenas 

menores de 14 anos, a partir do mes de setembro, coincidindo coa volta 

aos colexios e seguindo as recomendacións descritas no Protocolo 

VOLTA TKD. 

Coidamos que calquera retorno prematuro con estas idades podería 

supoñer un risco importante para toda a cadena implicada (deportistas – 

adestradores -  familias) 
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*Ampliación Anexo1 

V. PROTOCOLOS DE SEGURIDADE E HIXIENE 

 

¿Que é o novo coronavirus?  

Os coronavirus (CoV) son unha gran familia de virus que causan unha 

ampla gama de enfermidades, dende o arrefriado común ata 

enfermidades máis graves. 

 

¿Qué sabemos sobre o COVID-19? 

Período de incubación.  

As estimacións actuáis do período de incubación do virus oscilan entre 1 

e 12´5 días (media 5 e 6 días). 

Modos de transmisión: as gotículas expulsadas polas persoas afectadas, 

o contacto coas secreciones respiratorias de pacientes, as superficies e 

os equipos contaminados. 

Transmisión a partir dos animais e de persoa en persoa. 

Na actualidade non se conta con tratamento nin vacina, só con medidas 

de apoio. 

Hai que ter en conta que moitos pacientes son asintomáticos ou 

presentan sintomatoloxía moi leve. Isto é especialmente importante en 

nenos entre o ano e medio e os 17 anos. 

¿En que consiste a preparación na atención da saúde? 

Son os coñecementos, as capacidades e os sistemas organizativos 

creados polos gobernos, as organización de resposta e recuperación, as 

comunidades e as persoas, co fin de prever, respostar e recuperarse con 

eficacia das repercusións de emerxencias probables, inminentes, 

emerxentes ou actuais. 
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Son as medidas que teñen lugar antes dunha emerxencia e aumentan a 

capacidade dun establecemento para respostar cando ocorre unha 

emerxencia. 

A todos os niveis: nacional, rexional e establecementos. 

A preparación forma parte integrante do fortalecemento dos sistemas 

de saúde e é fundamental para a xestión de riscos dos desastres e as 

emerxencias da saúde. 

As medidas inadecuadas de PCI poden dar lugar a que haxa transmisión 

aos pacientes, persoal, visitantes e na comunidade.  
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Recomendacións da OMS (Elementos de precaucións habituais) 

- Hixiene nas mans. 

- Hixiene respiratoria. 

- EPP en función dos riscos. 

- Prácticas de seguridade. 

- Seguridade na manipulación, limpeza e desinfección dos equipos. 

- Limpeza do entorno. 

- Manipulación e limpeza da roupa sucia. 

- Xestións dos desfeitos. 

 

“A prevención da infección debe ser unha prioridade en calqueira 

lugar onde se coide a saude”. OMS. Prevención das infeccións 

nosocomiales. Guía práctica. WHO/CDS/EPH/2002.12 

 

 

 

RECOMENDACIÓNS NO EMPREGO DAS EPP 

GAFAS MÁSCARA BATA LUVAS HIXIENE DAS MANS SITUACIÓN 
     Sempre antes e despois do 

contacto con pacientes e 

despois do contacto cunha 

contorna  contaminada. 

     No caso do contacto directo 

co sangue, líquidos 

corporais, secrecións, 

excrecións, mucosas e pel 

lesionada. 

     Se existe un risco de 

salpicaduras sobre o chan 

dos profesionais da saúde. 

     Se existe un risco de 

salpicaduras sobre o corpo 

e a cara. 
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Atendendo a estas indicacións da OMS, para garantir unha práctica 

segura do noso deporte propoñemos o seguinte: 

 MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO COVID-19 NAS 

CONCENTRACIÓNS DAS SELECCIÓNS DA FGT. 

 MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DO COVID-19 NOS CLUBS DE 

TAEKWONDO E HAPKIDO 
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Medidas para a prevención do COVID-19 nas concentracións das 

selección da FGT 

ACCESOS E 

CIRCULACIÓNS 

PRÁCTICA DEPORTIVA ADESTRADOR/A OUTROS 

As chegadas dos 

deportistas realízanse de 

forma individual quince 

minutos antes da hora 

fixada para o 

adestramento, e no caso 

dos menores de idade 

poderán ir acompañados 

dun adulto. 

 

Non poderán estar a 

espera en grupos, sempre 

estarán a esperar 

mantendo a distancia de 

seguridade (2 mts) ou 

dentro dos vehículos, 

esperando a chamada do 

adestrador para que vaian 

accedendo á instalación de 

forma escalonada. 

 

Sempre que sexa posible, 

delimitarase unha zona de 

entrada e outra de saída, 

totalmente diferentes e 

evitando cruzarse con 

outros compañeiros/as. 

 

Na sala deberá haber un 

dispensador de xel 

hidroalcohólico 

desinfectante, para 

emprego ordenado cando 

fose preciso por parte do 

grupo deportivo. 

 

Aconséllase a toma de 

temperatura a distancia e 

individualmente á entrada 

Será obrigatorio o emprego 

de zapatillas deportivas 

exclusivas para o 

adestramento. 

 

Estará prohibido compartir 

bebidas ou comida con 

outros compañeiros/as. 

 

Manteremos a distancia de 

seguridade (2 mts ou máis), 

nos exercicios a realizar. 

 

Uso de toallas para secar a 

suor en calquera parte do 

adestramento. Prohibido 

compartila con outro 

compañeiro. 

 

Será obrigatorio levar o pelo 

recolleito. 

 

Uso de camiseta de manga 

longa para adestrar, non 

traer cinto para evitar que 

se caia e así non ter que 

manipulalo. 

 

Os/as competidores/as de 

técnica irán equipados con 

máscara facial. 

Adestramento por parellas: 

Neste tipo de tarefas, na 

primeira parte do 

adestramento un dos 

compañerios exercerá de 

sparring, para cando 

Máscara facial 

 

Zapatillas deportivas 

de emprego exclusivo 

para o adestramento 

 

Luvas 

 

Non realizará 

indicacións por 

contacto aos 

deportistas. 

 

En caso de acudir cun 

adestrador/a de 

apoio, estos gardarán 

as debidas distancias 

de seguridade entre 

eles e entre os 

deportistas. 

 

En todas as 

convocatorias haberá 

un adestrador/a 

“responsable” de facer 

cumprir estos 

protocolos. 

 

Os/As 

adestradores/as do 

segundo grupo de 

adestramento deberán 

ser diferentes aos do 

primeiro grupo. 

 

Soamente se convocará 

un equipo por 

categoría e sexo en 

combate, e por 

categoría en técnica. 

 

Estas convocatorias 

realizaranse cunha 

semana de antelación. 

 

Entre un adestramento 

e o seguinte, haberá 

media hora de 

diferencia, 

empregando 15´ para 

a desinfección da sala 

e material empregado, 

e outros 15´ para 

desaloxar a sala e 

permitir a entrada 

segura do seguinte 

equipo. 

 

Calquer deportista ou 

adestrador/a con 

síntomas deberá 

absterse de acceder ao 

recinto e deberá 

poñerse en contacto 

coas autoridades 

médicas. 

 

Non estará permitido 

utilizar os vestiarios. 

 

No caso de ter que 

utiliza os aseos 

realizarase de xeito 

individual e 
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Medidas para a prevención do COVID-19 nos clubes deportivos de 

Taekwondo e Hapkido 

ACCESOS E 

CIRCULACIÓNS 

PRÁCTICA DEPORTIVA ADESTRADOR OUTROS 

*A chegada para as clases 

será de maneira gradual. 

*Os  menores de 12 anos 

agardarán a que o 

adestrador/a (ou a persoa 

responsable) os vaia a 

recoller á entrada. 

Manterán a distancia de 

seguridade (2 mts) tanto 

na espera como no acceso 

á sala. Sempre que sexa 

posible esta distancia 

estará marcada no chan 

con cinta adhesiva ben 

visible. 

*Os pais e nais non 

*Será obrigatorio o emprego 

de zapatillas deportivas 

exclusivas para o 

adestramento en todas as 

idades. 

*Estará prohibido compartir 

bebidas ou comida con 

outros compañeiros/as. 

*Manteremos a distancia de 

seguridade (2 mts ou máis), 

nos exercicios a realizar. 

*Será obrigatorio o emprego 

de toallas para secar a suor. 

* Levar o pelo recolleito. 

*Uso de camiseta de manga 

longa para adestrar, non 

*Máscara facial 

*Zapatillas 

deportivas de 

emprego exclusivo 

para o 

adestramento 

*Luvas 

*Non realizará 

indicacións por 

contacto aos 

deportistas. 

*En caso de acudir 

cun adestrador de 

apoio, estes 

gardarán as 

debidas distancias 

*Entre unha clase e a 

seguinte, haberá  15´ 

de diferenza para 

desaloxar a sala antes 

de que chegue o 

seguinte grupo e para a 

desinfección da sala e 

material empregado . 

*Calquera deportista ou 

adestrador/a con 

síntomas deberá 

absterse de acceder ao 

recinto e deberá poñerse 

en contacto coas 

autoridades médicas. 

*Non estará permitido 

ao recinto. 

 

Minimizar o uso de 

efectos persoais no lugar 

de adestramento. 

Todos os obxectos 

persoais deben retirarse 

cumpra realizar o seguinte 

rol de executante. 

O sparring sempre irá 

equipado con: luvas e 

máscara facial. 

O executante irá provisto 

con máscara facial 

Unha vez rematadas as 

tarefas procederase ao 

cambio de rol mantendo a 

distancia e realizando as 

diferentes tarefas de 

desinfección persoal e do 

material empregado. 

Non estarán permitidos os 

exercicios de contacto entre 

dous ou máis compañeiros. 

Recoméndase o uso de 

maniquíes de golpeo, que 

serán desinfectados unha 

vez remate o traballo. 

desinfectando unha 

vez rematado. 

 

A FGT publicará na sua 

web e difundirá entre 

todo os seus 

estamentos, as normas 

de seguridade e 

hixiene mentres dure 

esta situación. 
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poderán acceder á 

instalación acompañando 

aos fillos/as. O acceso á 

instalación so estará 

permitido a persoal 

autorizado e deportistas. 

*A recepción estará 

protexida cunha 

mampara. En caso de 

haber recepcionista estará 

equipada con máscara 

facial e luvas. Haberá xel 

hidroalcohólico a 

disposición dos usuarios 

tanto na recepción como 

nas salas. Así mesmo 

haberá recipientes  para 

deixar as luvas usadas. 

*Sempre que sexa posible, 

delimitarase una zona de 

entrada e outra de saída, 

totalmente diferenciadas e 

evitando cruzarse con 

outros usuarios. 

*Aconséllase a toma de 

temperatura a distancia e 

de maneira individual á 

entrada ao recinto. 

*As zapatillas 

cambiaranse na entrada, 

aplicando un líquido 

desinfectante tanto as 

usadas como ás que se 

van a empregar no 

adestramento. 

*No caso do alumnado 

máis pequeno, 

recoméndanse medidas 

que lles axuden a gardar a 

distancia de seguridade 

mentres acceden á 

instalación (churros, etc 

…) 

traer cinto para evitar que se 

caia e así non ter que 

manipulalo. 

Os deportistas de técnica irán 

equipados con máscaras 

faciais. 

*Os exercicios por parellas e 

os exercicios de contacto 

entre dous os máis 

compañeiros estarán 

prohibidos nestas primeiras 

fases para os menores de 14 

anos. Recoméndase o uso de 

maniquíes de golpeo, que 

serán desinfectados unha vez 

finalice o traballo. 

 

*Adestramento por parellas 

(so permitido para 

deportistas a partir de 14 

anos): 

 

Neste tipo de tarefas, na 

primeira parte do 

adestramento un dos 

deportistas  exercerá de 

sparring , para cando 

cumpra, realizar o seguinte 

rol de executante. 

 

O sparring sempre irá 

equipado con: luvas e 

máscara facial. 

 

O executante irá provisto con 

máscara facial . 

 

Unha vez rematadas as 

tarefas procederase ao 

cambio de rol, mantendo a 

distancia e realizando as 

diferentes tarefas de 

desinfección persoal e do 

material empregado. 

 

de seguridade entre 

eles e entre os 

deportistas. 

*Os adestradores 

serán os 

encargados tanto 

de organizar a 

recepción e saída 

dos distintos 

alumnos. 

*Recomendase 

marcar na sala de 

adestramento, os 

puntos aos que os 

alumnos deben 

estar para manter 

as distancias de 

seguridade. 

 

empregar os vestiarios. 

*No caso de ter que 

empregar os aseos 

realizarase de maneira 

individual e 

desinfectando unha vez 

rematado. 

*Antes da apertura do 

club recoméndase unha 

desinfección por 

nebulizador a cargo 

dunha empresa 

homologada e una 

desinfección exhaustiva 

de todos os utensilios e 

maquinarias a 

empregar. 

*Deberán reforzarse as 

tarefas de desinfección 

das zonas de maior 

incidencia (pomos, 

tornos, etc…) 

*Recomendase non 

empregar sistemas de 

acceso por pegada 

dixital. 

*Haberá paneis 

informativos visibles e 

accesibles a todo o 

mundo, coa normativa 

precisa e relevante a 

cumprir. 

*Informarase a todos e 

todas as deportistas e 

usuarios/as destas 

normativas. 
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VI. RECOMENDACIÓNS METODOLÓXICAS 

No seguinte apartado non pretendemos sinalar as tarefas específicas 

que cada docente debe impartir no seu club, simplemente agrupamos 

unha serie de recomendacións metodolóxicas que poden ser útiles á 

hora de deseñar as nosas sesións de taekwondo #ante esta nova 

situación. 

As posibilidades de reapertura dos nosos centros deportivos veñen 

condicionadas polas pautas que marca o Ministerio de Sanidade, onde 

prevalecen cuestións de hixiene e distanciamento das persoas, é por iso, 

que a proposta metodolóxica para a nosa práctica deportiva será o 

mando directo que nos permite limitar a distancia entre nós e os nosos 

alumnos e alumnas. É unha boa oportunidade para explotar o modelo 

de ensino individualizado, algo tan importante na nosa disciplina, que 

nos permite perfilar execucións técnicas dunha ampla gama de 

posibilidades motrices. 

Insistimos en que non queremos pautar exercicios específicos, pero 

dentro das recomendacións xerais á hora de deseñalos, as nosas 

recomendacións son as seguintes: 

 Implementar tarefas sen translación no espazo e de 

desenvolvemento individual: traballo técnico en filas, en parede 

ou espalderas, respectando a separación mínima de 1,5 – 2 mts. 

 Reducir o uso de utensilios de golpeo que deban suxeitarse coas 

mans ( mits, paos, escudos, etc.). A redución do nº de alumnos/as 

por grupo posibilitará que sexa o mestre da actividade quen 

agarre na maioría dos exercicios. 

 No caso de repartir material aos deportistas, substituir material de 

golpeo por outro alternativo máis económico, por exemplo 

churros de piscina, o cal se pode asignar a cada deportista e evitar 

compartir material. Uso de sacos ou bonecos de golpeo se é 

posible. 

 Se as tarefas requiren a participación de máis dunha persoa, 

manter as mesmas parellas ou grupos de compañeiros/as durante 

toda a sesión. Non recomendamos as rotacións. 
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 Optar por tarefas de participación alterna (un traballa, outro 

descansa). 

 Deseñar tarefas onde as parellas ou grupos de traballo non 

comparten o mesmo espazo simultaneamente, nin tampouco o 

material (circuítos, secuencias alternas do estilo “un vai outro 

vén”, traballo por ondas). Sobre este punto achegamos un ANEXO 

con recomendacións sobre a disposición espacial para o 

desenvolvemento das sesións que pode resultar de interese. 
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Recomendacións á hora de elexir os contidos nas diferentes etapas de 

formación do Taekwondo / Hapkido base segundo modalidades: 

Para as clases dos máis pequenos (de 4 a 7 anos):  

- É evidente que este será o grupo que máis nos dificulte manter as 

distancias entre eles, por iso é unha boa idea “poñer un obxecto 

ou sinal no chan” que marque a súa posición obrigatoria . 

- Cun aro por alumno pódense traballar contidos psicomotrices 

estupendos, xa sexa destinado a desenvolver capacidades de 

apoio bipodal a través de saltos ou simplemente xogos de 

capacidade perceptiva espacial (dentro-fóra, diante-detrás) . 

- Exercicios de técnica fundamental sin desprazamentos o sempre 

dentro do espazo asignado. 

- Realización de poomsaes un a un (un executa e o resto mira e 

axuda coas correccións). 

Para as clases intermedias (de 7 a 10 anos): 

- O traballo estático dános moitas máis posibilidades motrices, é 

unha boa oportunidade para elevar o volume de adestramento de 

saltos-bote, elevacións de perna, estiramentos e amplitudes 

articulares . 

- Este grupo é o mellor para desenvolver unha das capacidades por 

excelencia da nosa disciplina, o equilibrio. A elección de contidos 

monopodales e a ampla gama de tarefas que podemos deseñar 

neste punto é moi extensa e permite multitude de variacións. 

- Tanto en poomsae como en combate deberiamos fomentar o 

carácter técnico que non requira interacción ou o uso de 

implementos (desprazamentos, execucións tanto perna dianteira, 

traseira, etc.). 

- Exercicios de técnica fundamental sen desprazamentos, 

cambiando unha perna por outra no sitio.  

- Traballo de técnica de perna sen desprazamento. 

- Realización dos poomsaes individualmente, todos ao mesmo 

tempo e o mesmo poomsae para que se respecte esa distancia de 

seguridade . 
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- Estiramentos dinámicos sen tocar coas mans no chan. 

Para as clases preadolescentes (de 10 a 13 anos): 

- Moitos contidos nestes grupos son elixidos atendendo a 

obxectivos precompetitivos, é por iso que a preparación física de 

base debe partir con certa tendencia á prevención de lesións 

despois do parón deportivo. 

- En estático pódense impartir desde quecementos, estiramentos, 

sesións de bote, de traballo técnico de perna xa sexa orientado ao 

combate ou á técnica. 

- Neste grupo pódese introducir o adestramento alterno, primeiro 

un compañeiro/a (30’- 45’), desinfección do material de golpeo e 

despois o outro (30’-45’), en series e tempo de execución que 

estimemos oportuno. 

- Nas tarefas onde as/os deportistas realicen desprazamentos polo 

espazo, a nosa recomendación é o ANEXO “Propostas de 

distribución espacial para o desenvolvemento das sesións de 

Taekwondo”: 

 

Se a organización da tarefa é en “FILAS” recoméndase intercalarlas 
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Sistema de organización en ondas: Primeiro sae o grupo azul e despois 

o vermello, mantendo entre eles unha distancia de 1,5 metros cando 

estean parados 

 

 

Sistema de rotación en cadrado co deportitas que traballo no centro cun 

saco ou boneco de golpeo (Bob/Dummie). Ao rotar, todos móvense á 

vez para evitar contacto e aproximación a menos de 1,5 metros. 
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Como conclusión deste apartado, sinalar que esta nova situación limita 

o movemento espacial das persoas en clase, pero non debe limitar en 

ningún caso a nosa creatividade como adestradores/as de Taekwondo á 

hora de deseñar nosassesións, xa que podemos aproveitar esta 

realidade para reforzar o proceso de aprendizaxe elixindo contidos en 

estático que antes non utilizabamos ao ter moitas alternativas na 

elección de tarefas. É un bo momento para perfilar execucións técnicas 

e innovar nos nosos clubs. 
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VII. PROMOCIÓN E DIFUSIÓN 

ALCANCE PROGRAMA DESCRICIÓN 

CLUBS 

ADESTRADORES/AS 

DEPORTISTAS 

ÁRBITROS/AS 

CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES 

CONFIRMADAS 

CAMPIONATO AUTONÓMICO ESCOLAR 

(TÉCNICA) – 23/05/2020 

CURSO DE ARBITRAXE DE COMBATE 

2-3/05/2020 

CURSO DE XUICES DE TÉCNICA 

9/05/2020 

EXAME DE GRAO – SEN DETERMINAR 

CURSO DE ADESTRADORES NIVEL I – II – 

III (Sen determinar) 

ACTIVIDADES 

PROPOSTAS 

CAMPIONATO AUTONÓMICO ABERTO, 

PARA INCLUÍR Á GRAN MASA DE 

FEDERADOS/AS (TÉCNICA) (Sen 

determinar) 

CAMPIONATO AUTONÓMICO DE 

COMBATE (ABERTO) (Sen determinar) 

OPEN FGT en liña de habilidades de 

combate (ABERTO) (Sen determinar) 

CURSOS EN LIÑA RELACIONADOS COA 

NOSA PRÁCTICA: 

-       PSICOLOXÍA DEPORTIVA 

-       COMUNICACIÓN EN CLUBS 

-    OUTROS EN FUNCIÓN DA       

DEMANDA DOS CLUBS 

(Sen determinar) 

CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN 

ENTREGA AOS CLUBS DUN DOSSIER COA 

INFORMACIÓN ÚTIL E RECOMENDABLE. 

ENTREGA AOS CLUBS DO KIT BÁSICO 

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL E ASOCIATIVA 

DO MATERIAL XERADO 

RRSS: ACCIÓNS DIRIXIDAS A APOIAR A 

COMUNICACIÓN DA SEGURIDADE 

DENTRO DOS CLUBS, RECOLLIDA DE 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DA 

IMPLEMENTACIÓN DESTE PROTOCOLO E 

REDIFUSIÓN NAS RRSS, VÍDEO 

INFORMATIVO COMO FERRAMENTA PARA 

OS CLUBS E DE CARA ÁS INSTITUCIÓNS. 

MEDIOS: NOTAS E SEGUIMENTO DE TODA 

A CAMPAÑA CON VARIAS APARICIÓNS 

AO LONGO DAS DIFERENTES FASES. 
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TV: REPORTAXE DE COMO A FEDERACIÓN 

ESTÁ A ADAPTARSE A NOVA 

NORMALIDADE. 
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VII. ANEXO 1 
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ANEXO P/1 (TÁBOA ADESTRAMENTO) 

RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE 

TRATAMENTO 

 

ESPECIALIDADE: TAEKWONDO TÉCNICA e FREESTYLE 

ADESTRAMENTO 

MOME
NTO 

AXENTE 
TIPO DE 

CONTAXIO 
DESCRICIÓN DA 

SITUACIÓN 
MEDIDA OU MEDIDAS 

PROPOSTAS 

ANTES STAFF 
Contaxio por 
vía aérea 

Recepción do alumnado 

− O alumnado e o staff deberán 

chegar con máscara. 

− Manter a distancia de seguridade. 

ANTES STAFF 
Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Recepción do alumnado 

− Recomendación da figura dun 

encargado (mínimo o primeiro día e 

con periodicidade bisemanal ou 

mensual) para o control de acceso 

dende a rúa ata o interior da 

instalación que indique de forma 

breve, clara e positiva as medidas de 

seguridade que deben de seguir 

antes de acceder á sala de 

adestramento.  

− Recomendación de poñer carteis 

ilustrativos dos pasos a seguir para 

acceder á sala de adestramento. 
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− Recomendación de poñer marcas no 

chan que sinalen a distancia de 

seguridade. 

− A ser posible realizar o acceso á sala 

de adestramento por unha porta e 

saída por outra. Se non fose posible, 

facilitar a saída dos alumnos con 

tempo previo suficiente ó acceso do 

seguinte grupo de alumnos. 

− Limpeza de zapatos en alfombra 

desinfectante ou pulverizador. 

− Toma de Temperatura a distancia. 

− Retirada do calzado e almacenaxe 

en lugar específico para iso ou 

nunha bolsa plástica do alumno. 

− Almacenaxe da bolsa co calzado de 

ser o caso, e do resto de obxectos 

persoais en bolsa individualizada. 

(Recoméndase traer o mínimo 

posible) 

− Hixienización de mans con Xel 

hidroalcohólico. 

− En caso de que o responsable 

detecte síntomas compatibles co 

Covid 19 non se lle permitirá o 

acceso, deberá informar á familia ou 

ó persoal sanitario correspondente. 
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− Valoración do uso de pantalla 

protectora para adestramento. 

− Hixienización de pés descalzos en 2ª 

alfombra desinfectante. 

− División da area de adestramento 

para que o deportista identifique a 

súa zona de traballo. 

− O adestrador comunicará cal é a 

zona de adestramento para cada 

deportista. 

− En caso de necesidade de uso de 

material, colocación previa na area 

delimitada. 

− Escoller a posición do adestrador 

para poder chegar a todos os 

deportistas e ter a mellor 

visión/observación do grupo. 

− Reducir o tempo das sesións a 45 

minutos para favorecer o 

cumprimento dos protocolos. 

ANTES STAFF 

Contaxio por 
uso compartido 
de alimentos e 
bebidas 

Deportistas que comparten 
botellas durante o 
adestramento e que as 
comparten cos seus 
compañeiros 

− O responsable debe indicarlles que 

está prohibido compartir botellas.  

− O responsable indicará cal é a zona 

de adestramento e de colocación de 

bebida. 

− Colocar carteis na instalación 
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recomendando que non se 

compartan bebidas e que non se 

poderá comer. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

DURANT
E 

STAFF 
(Adestrador) 

Contaxio por 
vía aérea 

Explicación da sesión 

− Manter a distancia de seguridade. 

− O adestrador utilizará máscara e 

pantalla durante todo o 

adestramento. 

− Valoración do uso de guantes ou 

hixienización frecuente de mans en 

caso de ser preciso. 

− Tarefa sinxelas e breves, fáciles de 

explicar e coñecidas polo alumnado. 

− Primeiros adestramentos dirixidos á 

prevención de lesións, tonificación 

muscular, traballo de forza, 

elasticidade, flexibilidade.... 

DURANT
E 

STAFF 
(Adestrador) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Explicación da sesión 

− Manter a distancia de seguridade. 

− O adestrador utilizará máscara e 

pantalla durante todo o 
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adestramento. 

− Valoración do uso de guantes ou 

hixienización frecuente de mans en 

caso de ser preciso. 

− Tarefa sinxelas e breves, fáciles de 

explicar e coñecidas polo alumnado. 

− Tarefa que eviten a necesidade por 

contacto físico. 

− Evitar o uso de material ou que este 

sexa persoal. 

DURANT
E 

STAFF 
(Adestrador) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Organización dos 
deportistas no espazo 

− Tarefas que limiten os cambios da 

organización do grupo e o seu 

desprazamento. 

− Traballar con diferentes formacións: 

Filas, por parellas mantendo as 

distancias en estático, organización 

por parellas en movemento, 

organizacións en estacións, 

organizacións secuenciais, ondadas 

secuenciais. 

DESPOIS 

STAFF 
(Adestrador/p

ersoal de 
limpeza...) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Desinfección da sala, 
material... 

− Ao finalizar a sesión o adestrador 

/responsable deberá desinfectar a 

sala de adestramento, zonas de 

tránsito, material e zonas de 

contacto habitual (picaportes, WC, 
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mostradores...) 

DESPOIS 
STAFF 

(Persoal de 
limpeza) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Desinfección da sala, 
material... 

− Ao finalizar o día deberá 

desinfectarse totalmente a 

instalación. 

DESPOIS 

STAFF 
(Adestrador, 

persoal 
técnico, 

persoal de 
limpeza...) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Desinfección da roupa de 
adestramento 

− Recoméndase, seguindo as 

indicación do Ministerio de Sanidade 

que a roupa de adestramento se 

lave aló menos a 60º para unha 

correcta desinfección. 

ANTES DEPORTISTA 
Contaxio por 
vía aérea 

Deportista con síntomas 

− Os deportistas con síntomas 

compatibles co Covid 19 non se 

presentarán ós adestramentos e 

deberán poñerse en contacto co seu 

centro de saúde. 

ANTES DEPORTISTA 
Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Deportista con síntomas 

− Os deportistas con síntomas 

compatibles co Covid 19 non se 

presentarán ós adestramentos e 

deberán poñerse en contacto co seu 

centro de saúde. 

ANTES DEPORTISTA 
Contaxio por 
vía aérea 

Acceso á instalación 

− O alumnado deberá chegar con 

máscara. 

− Manter a distancia de seguridade. 

ANTES DEPORTISTA Contaxio por Acceso á instalación − O alumnado deberá ser puntual e 
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contacto persoa 
a persoa 

acudir soamente no horario que lle 

sexa asignado. 

− Recomendación de poñer marcas no 

chan que sinalen a distancia de 

seguridade. 

− A ser posible realizar o acceso á sala 

de adestramento por unha porta e 

saída por outra. Se non fose posible, 

facilitar a saída dos alumnos con 

tempo previo suficiente ó acceso do 

seguinte grupo de alumnos. 

− Limpeza de zapatos en alfombra 

desinfectante. 

− Toma de Temperatura a distancia. 

− Retirada do calzado e almacenaxe 

en lugar específico para iso ou 

nunha bolsa plástica do alumno. 

− Almacenaxe da bolsa co calzado de 

ser o caso, e do resto de obxectos 

persoais en bolsa individualizada. 

(Recoméndase traer o mínimo 

posible) 

− Hixienización de mans con Xel 

hidroalcohólico. 

− En caso de que o responsable 

detecte síntomas compatibles co 

Covid 19 non se lle permitirá o 
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acceso, deberá informar á familia ou 

ó persoal sanitario correspondente. 

− Valorar o uso de pantalla protectora 

para adestramento facilitada polo 

club.) ou colocarse pantalla 

protectora persoal aportada polo 

alumno. 

− (Hixienización de pés descalzos en 2ª 

alfombra desinfectante.). 

DURANT
E 

DEPORTISTA 
Contaxio por 
vía aérea 

Práctica deportiva 

− Uso de pantalla durante a práctica. 

− Recomendación de uso de toalla 

persoal. 

− Recomendación de botella 

individual. 

DURANT
E 

DEPORTISTA 

Contaxio por 
uso compartido 
de alimentos e 
bebidas 

Deportistas que comparten 
botellas durante o 
adestramento cos seus 
compañeiros 

− O responsable debe indicarlles que 

está prohibido compartir botellas, 

beber nos aseos. 

− Recomendación de que cada 

deportista traia a súa propia botella 

de auga. 

− Recomendación de que se dispoña 

de botellas individuais para dar ós 

deportistas. 

− Colocar carteis na instalación 

recomendando que non se 

compartan bebidas e que non se 
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poderá comer. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

DURANT
E 

DEPORTISTA 
Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Necesidade do uso do WC 

− En caso de que fora necesario 

recomendación do uso de Xel 

hidroalcohólico para as mans ou 

lavado con auga e xabón das mans 

antes e despois do uso do WC. 

Secado de mans con papel dun só 

uso e botalo ó lixo. 

− O WC deberá ser desinfectado 

despois de cada uso. 

− O lixo será retirado ó final do día. 

DURANT
E 

DEPORTISTA 
Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Deportista chega tarde ó 
adestramento 

− A persoa encargada dos accesos 

permanecerá no seu posto ata 10 

minutos despois do inicio da sesión 

e se incorporará 10 minutos antes 

de rematala. Fóra dese horario, se 

recomenda non deixar entrar nin 

saír, salvo circunstancias 



 

 

Rúa Madrid 2-4, 2º, Fontiñas 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Tfno.: 881 996 342/43 - Fax: 881 996 346 
E-mail: secretaria.deporte@xunta.gal  

 
 

excepcionais. 

DURANT
E 

DEPORTISTA 
Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Lesión dun deportista 

− Establecer un protocolo de 

actuación. 

− Só poderá acudir o adestrador ou 

responsable desta función xunto ó 

alumno, con máscara e pantalla e as 

mans previamente hixienizadas, 

para atendelo, en caso de que o 

precise. O resto dos alumnos non 

deben deixar o seu posto. 

Recomendación de non tocar o 

deportista, . En caso de considerar 

necesaria actuación médica, chamar 

ó persoal sanitario que corresponda 

e que eles mesmos sexan os que 

acceden á instalación para 

transportar ó deportista.  Avisar 

tamén á familia do alumno 

advertíndolles de que deberán 

esperar fora da instalación. En caso 

de non considerar precisa asistencia 

médica, avisar ós familiares para 

recoller ó alumno se este non 

puidera finalizar o adestramento, 

advertíndolles de que deberán 
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esperar fora da instalación. 

DESPOIS DEPORTISTA 
Contaxio por 
vía aérea 

Saída da instalación 

− Farase de forma gradual 

individualmente 

− Manter a distancia de seguridade. 

DESPOIS DEPORTISTA 
Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Saída á instalación 

− Hixienización de mans con Xel 

hidroalcohólico. 

− Recollida de obxectos persoais 

− A ser posible, realizar a saída da sala 

de adestramento por unha porta 

diferente de entrada. 

DESPOIS DEPORTISTA 

Contaxio por 
uso compartido 
de alimentos e 
bebidas 

Deportistas que comparten 
botellas ó finalizar o 
adestramento e que as 
comparten cos seus 
compañeiros 

− O responsable debe indicarlles que 

está prohibido compartir botellas.  

− Colocar carteis na instalación 

recomendando que non se 

compartan bebidas e que non se 

poderá comer. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

DESPOIS DEPORTISTA 
Contaxio por 
contacto persoa 

Desinfección da roupa de 
adestramento 

− Recoméndase, seguindo as 

indicación do Ministerio de Sanidade 
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a persoa que a roupa de adestramento se 

lave aló menos a 60º para unha 

correcta desinfección. 

ANTES 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por 
vía aérea 

Pais/nais... que levan aos 
seus fillos á entrada da 
instalación 

− Prohíbeselles entrar na instalación, 

deberán deixar ao deportista na 

entrada. 

− Recomendación de poñer marcas no 

chan que sinalen a distancia de 

seguridade. 

− Obrigatorio levar máscara, manter a 

distancia de seguridade (2 metros) e 

evitar saudar coa man ou con 

apertas. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

ANTES 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Pais/nais... que levan aos 
seus fillos á entrada da 
instalación 

− Obrigatorio levar máscara, manter a 

distancia de seguridade (2 metros) e 

evitar saudar coa man ou con 

apertas. 

− Recomendación de poñer marcas no 

chan que sinalen a distancia de 
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seguridade. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

ANTES 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Pai/nai que vai no seu coche 
co seu fill@ e vai recoller a 
outro deportista para 
dirixirse ao espazo de 
práctica deportiva 

− Recomendar o uso da máscara 

durante o traxecto dende que saen 

de casa ata que chegan ás 

instalacións.  

− Cando están no coche evitar 

contacto. 

ANTES 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por 
vía aérea 

Pai/nai que vai no seu coche 
co seu fill@ e vai recoller a 
outro deportista para 
dirixirse ao espazo de 
práctica deportiva 

− Recomendar o uso da máscara 

durante o traxecto dende que saen 

de casa ata que chegan ás 

instalacións.  

− Cando están no coche evitar 

contacto. 

DURANT
E 

OUTROS 
(Pais, nais, 

familiares...) 

Contaxio por 
vía aérea 

Pais que esperan aos seus 
fillos na entrada da 
instalación mentres estes 
adestran e se poden saudar 
ou abrazar. 

_ Recomendación de non esperar na 
entrada da instalación. 
− Obrigatorio levar máscara, manter a 

distancia de seguridade (2 metros) e 

evitar saudar coa man ou con 

apertas. 
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− Non facer grupos entre persoas. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

DESPOIS 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Pais que recollan aos seus 
fillos na saída da instalación 

− Obrigatorio levar máscara e manter 

a distancia de seguridade (2 metros). 

− Recomendación de poñer marcas no 

chan que sinalen a distancia de 

seguridade. 

− Non facer grupos entre persoas. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

DESPOIS 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por 
vía aérea 

Pais que recollan aos seus 
fillos na saída da instalación 

_ Recomendación de non esperar na 
entrada da instalación, mantendo a 
distancia de seguridade. 
− Obrigatorio levar máscara, manter a 

distancia de seguridade (2 metros) e 

evitar saudar coa man ou con 

apertas. 
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− Recomendación de poñer marcas no 

chan que sinalen a distancia de 

seguridade. 

− Non facer grupos entre persoas. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

DURANT
E 

OUTROS 
(Pais, nais, 

familiares...) 

Contaxio por 
contacto persoa 
a persoa 

Pais que esperan aos seus 
fillos na entrada da 
instalación 

− Obrigatorio levar máscara e manter 

a distancia de seguridade (2 metros). 

− Recomendación de poñer marcas no 

chan que sinalen a distancia de 

seguridade. 

− Non facer grupos entre persoas. 

− Informar ás familias persoalmente 

sobre as medidas hixiénicas e 

sanitarias que se levarán a cabo 

antes, durante e despois dos 

adestramentos ben sexa vía mail, 

Whatsapp, redes sociais..... 

DESPOIS 
OUTROS 

(Pais, nais, 
Contaxio por 
contacto persoa 

Pai/nai que vai no seu coche 
co seu fill@ e leva a casa a 

− Recomendar que salgan da casa con 

máscara. 
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familiares...) a persoa outro deportista despois da 
práctica deportiva. 

− Cando están no coche evitar 

contacto. 
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ANEXO 2 (TÁBOA COMPETICIÓN) 
RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE 

TRATAMENTO 

ESPECIALIDADE: TAEKWONDO TÉCNICA E FREESTYLE 

COMPETICIÓN 

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

ANTES 
STAFF 

(Federación 
Galega TKD) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Gran cantidade de deportistas na 
competición 

-Realizar  un estudio segundo as características do 
evento do número de participantes e se fora preciso 
facer máis fases clasificatorias para non acumular 
moitos deportistas nun evento. 
-Se non fora posible valorar facer un campionato en 
varios días celebrando soamente algunhas categorías 
cada día. 
- Limitar a inscrición por club en caso de última 
necesidade. 

ANTES 
STAFF 

(Federación 
Galega TKD) 

Contaxio por vía aérea 
Gran cantidade de deportistas na 

competición 

-Realizar  un estudio segundo as características do 
evento do número de participantes e se fora preciso 
facer máis fases clasificatorias para non acumular 
moitos deportistas nun evento. 
-Se non fora posible valorar facer un campionato en 
varios días celebrando soamente algunhas categorías 
cada día. 
- Limitar a inscrición por club en caso de última 
necesidade. 

ANTES 
STAFF 

(Federación 
Contaxio por contacto 

persoa a persoa 
Organización do evento 

- Distribuír os horarios de cada categoría para que 

coincidan na menor cantidade de deportistas posible 
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Galega TKD) en cada momento da competición. 

- Publicación de sorteo con horarios. 

- Transporte e montaxe do material preciso para o 

evento coidando as medidas sanitarias. 

ANTES 
STAFF 

(Federación 
Galega TKD) 

Contaxio por vía aérea Organización do evento 

-Distribuír os horarios de cada categoría para que 
coincidan na menor cantidade de deportistas posible en 
cada momento da competición. 
-Publicación de sorteo con horarios. 
-Transporte e montaxe do material preciso para o 
evento coidando as medidas sanitarias. 

ANTES 
STAFF 

(Adestrador) 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Adestrador que vai no seu coche a 
recoller a outro adestrador/deportista 
para dirixirse ao espazo de práctica 
deportiva. 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

ANTES 
STAFF 

(Adestrador) 
Contaxio por vía aérea 

Adestrador que vai no seu coche a 
recoller a outro adestrador/deportista 
para dirixirse ao espazo de práctica 
deportiva 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

ANTES 
STAFF 

(Adestrador) 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Reunión de técnicos previa ó inicio da 
competición 

− Realizarase o día anterior á competición por medio 

dunha plataforma de videoconferencia. 

ANTES 
STAFF 

(Adestrador) 
Contaxio por vía aérea 

Reunión de técnicos previa ó inicio da 
competición 

− Realizarase o día anterior á competición por medio 

dunha plataforma de videoconferencia. 

ANTES 
STAFF 

(Voluntarios, 
organización) 

Contaxio por vía aérea Recepción dos deportistas/ adestradores 
− Deberán chegar con máscara. 

− Manter a distancia de seguridade. 

ANTES STAFF Contaxio por contacto Recepción de deportistas e adestradores  
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(Voluntarios, 
organización) 

persoa a persoa - O acceso á instalación non poderá realizarse ata que 

saian os deportistas da categoría anterior. 

- Recomendación da figura dun encargado para o 

control de acceso dende a rúa ata o interior da 

instalación que indique de forma breve, clara e 

positiva as medidas de seguridade que deben de 

seguir antes de acceder á pista. 

− Recomendación de poñer marcas no chan que sinalen 

a distancia de seguridade. 

− A ser posible realizar o acceso á pista por unha porta 

e saída por outra. 

− Limpeza de zapatos en alfombra desinfectante. 

− Toma de Temperatura. 

−  Hixienización de mans con Xel hidroalcohólico. 

− Almacenaxe de obxectos persoais en bolsa 

individualizada. (Recoméndase traer o mínimo 

posible) 

− En caso de que o responsable detecte síntomas 

compatibles co Covid 19 non se lle permitirá o 

acceso, deberá informar á familia ou ó persoal 

sanitario correspondente. 

− Diferenciación da area de quecemento da de 

competición. 

− A organización comunicará cales son as zonas de 

quecemento e competición a cada deportista. 

−  Delimitar as gradas en zonas para club garantindo 

sempre as distancias de seguridade. 
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− Cada participante terá asignado un asento para poder 

depositar os seus obxectos persoais.  

− Sinalar a Zona para todos os adestradores tanto na 

zona de quecemento coma na de competición.  

 

ANTES 
STAFF 

(Voluntarios, 
organización) 

Contaxio por uso 
compartido de 
alimentos e bebidas 

Deportistas que comparten botellas 
durante a competición e que as 
comparten cos seus compañeiros 

− O responsable debe indicarlles que está prohibido 

compartir botellas.  

− O responsable indicará cal é a zona de quecemento e 

de competición e de colocación de bebida. 

− Colocar carteis na instalación recomendando que non 

se compartan bebidas e que non se poderá comer. 

− Informar ás familias persoalmente sobre as medidas 

hixiénicas e sanitarias que se levarán a cabo antes, 

durante e despois dos adestramentos ben sexa vía 

mail, Whatsapp, redes sociais..... 

DURANTE 

STAFF 
(Adestrador, 
voluntarios, 

organización...) 

Contaxio por vía aérea 
Funcións do adestrador durante á 
competición 

− Manter a distancia de seguridade. 

− O adestrador utilizará máscara e pantalla durante 

toda a competición. 

− Valoración do uso de guantes 

DURANTE 

STAFF 
(Adestrador, 
voluntarios, 

organización...) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Funcións do adestrador durante á 
competición 

− Manter a distancia de seguridade. 

− O adestrador utilizará máscara e pantalla durante 

todo o adestramento. 

− Valoración do uso de guantes. 

− O adestrador deber permanecer nas zonas que lle 

sexan designadas durante o quecemento e a 
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competición. 

DURANTE 

STAFF 
(Adestrador, 
voluntarios, 

organización...) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Necesidade de uso de WC 

− En caso de que fora necesario recomendación do uso 

de Xel hidroalcohólico para as mans. 

− O WC deberá ser desinfectado despois de cada uso. 

DESPOIS 
STAFF 

(Adestrador) 
Contaxio por vía aérea 

Adestrador que vai no seu coche e leva a 
outro adestrador/deportista de regreso 
a casa despois da competición. 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

DESPOIS 
STAFF 

(Adestrador) 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Adestrador que vai no seu coche e leva a 
outro adestrador/deportista de regreso 
a casa despois da competición. 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

DESPOIS 
STAFF 

(Voluntarios, 
organización) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Desinfección da instalación 
− Ao finalizar o campionato deberá desinfectarse 

totalmente a instalación. 

DESPOIS 

STAFF 
(Adestrador, 
voluntarios, 
organización) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Desinfección da roupa 

Recoméndase, seguindo as indicación do Ministerio 

de Sanidade que a roupa utilizada durante a 

competición se lave aló menos a 60º para unha 

correcta desinfección. 

ANTES DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Deportista que vai no seu coche leva a 
outro deportista ó lugar da competición. 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

Cando están no coche evitar contacto. 

ANTES DEPORTISTA Contaxio por vía aérea 
Deportista que vai no seu coche leva a 
outro deportista ó lugar da competición. 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

Cando están no coche evitar contacto. 

ANTES DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Deportistas que viaxan no bus do club. 
− Obrigatorio viaxar con máscara. 

− Cando están no bus evitar contacto. 
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ANTES DEPORTISTA Contaxio por vía aérea Deportistas que viaxan no bus do club. 

− Obrigatorio viaxar con máscara. 

− Cando están no bus evitar contacto. 

− Deixar asentos baleiros para garantir a distancia de 

seguridade. 

ANTES DEPORTISTA Contaxio por vía aérea Chegada dos deportistas á instalación 
− Deberán chegar con máscara. 

Manter a distancia de seguridade. 

ANTES DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Chegada dos deportistas á instalación 

− Recomendación da figura dun encargado para o 

control de acceso dende a rúa ata o interior da 

instalación que indique de forma breve, clara e 

positiva as medidas de seguridade que deben de 

seguir antes de acceder á pista. 

− Recomendación de poñer marcas no chan que sinalen 

a distancia de seguridade. 

− A ser posible realizar o acceso á pista por unha porta 

e saída por outra. 

− Limpeza de zapatos en alfombra desinfectante. 

− Toma de Temperatura. 

−  Hixienización de mans con Xel hidroalcohólico. 

− Almacenaxe de obxectos persoais en bolsa 

individualizada. (Recoméndase traer o mínimo 

posible) 

− En caso de que o responsable detecte síntomas 

compatibles co Covid 19 non se lle permitirá o 

acceso, deberá informar á familia ou ó persoal 

sanitario correspondente. 
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− Diferenciación da area de quecemento da de 

competición. 

− A organización comunicará cales son as zona de 

quecemento e competición a cada deportista. 

− Hixienización de pés descalzos en 2ª alfombra 

desinfectante para acceder a zona de quecemento. 

− Hixienización de pés descalzos en 3ª alfombra 

desinfectante para acceder a zona de competición. 

 

ANTES DEPORTISTA 
Contaxio por uso 
compartido de 
alimentos e bebidas 

Deportistas que comparten botellas 
durante a competición e que as 
comparten cos seus compañeiros 

− O responsable debe indicarlles que está prohibido 

compartir botellas.  

− O responsable indicará cal é na zona de quecemento 

e de colocación de bebida. 

− O responsable indicará cal é na zona de competición 

e de colocación de bebida. 

− Colocar carteis na instalación recomendando que non 

se compartan bebidas e que non se poderá comer. 

− Informar ás familias persoalmente sobre as medidas 

hixiénicas e sanitarias que se levarán a cabo antes, 

durante e despois dos adestramentos ben sexa vía 

mail, Whatsapp, redes sociais..... 

DURANTE DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Distancia de seguridade en parellas e 
Tríos 

− Aumentar a distancia na formación de parellas e tríos 

para garantir as distancias de seguridade. 

DURANTE DEPORTISTA 
Contaxio por uso 
compartido de 

Deportistas que comparten botellas 
durante a competición e que as 

− O responsable debe indicarlles que está prohibido 

compartir botellas.  
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alimentos e bebidas comparten cos seus compañeiros − O responsable indicará cal é na zona de quecemento 

e de colocación de bebida. 

− O responsable indicará cal é na zona de competición 

e de colocación de bebida. 

− Colocar carteis na instalación recomendando que non 

se compartan bebidas e que non se poderá comer. 

− Informar ás familias persoalmente sobre as medidas 

hixiénicas e sanitarias que se levarán a cabo antes, 

durante e despois dos adestramentos ben sexa vía 

mail, Whatsapp, redes sociais..... 

DURANTE DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Presentación do DNI para acreditar 
identidade 

− Presentar o documento escanado na Federación e 

que o árbitro de mesa dispoña da fotografía nun 

listado que lle deixe comprobar que a identidade 

coincide. 

DURANTE DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Necesidade de uso de WC 

− En caso de que fora necesario recomendación do uso 

de Xel hidroalcohólico para as mans. 

− O WC deberá ser desinfectado despois de cada uso. 

DURANTE DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Lesión dun deportista 

− Recomendación de non tocar o deportista, avisar ó 

médico do evento e en caso de necesidade de 

traslado que este sexa o encargado de avisar ós 

servizos de emerxencia e que eles mesmos sexan os 

que acceden á instalación para transportar ó 

deportista e avisar a súa familia advertíndolles de que 

deberán esperar fora da instalación. 
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DURANTE DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Entrega de medallas 

− Se o podio non é suficientemente grande para 

garantir á distancia de seguridade realizar a entrega 

por separado chamando alternativamente a cada 

deportista. 

− Outra opción sería facer a entrega levando máscara. 

DESPOIS DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Deportista que vai no seu coche leva a 
outro deportista ó lugar da competición. 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

DESPOIS DEPORTISTA Contaxio por vía aérea 
Deportista que vai no seu coche leva a 
outro deportista ó lugar da competición. 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

DESPOIS DEPORTISTA 
Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Deportistas que viaxan no bus do club. 
− Obrigatorio viaxar con máscara. 

− Cando están no bus evitar contacto. 

DESPOIS DEPORTISTA Contaxio por vía aérea Deportistas que viaxan no bus do club. 

− Obrigatorio viaxar con máscara. 

− Cando están no bus evitar contacto. 

− Deixar asentos baleiros para garantir a distancia de 

seguridade. 

ANTES 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Pais/nais... que levan aos seus fillos á 
entrada da instalación 

− Obrigatorio levar máscara, manter a distancia de 

seguridade (2 metros) e evitar saudar coa man ou con 

apertas. 

− Informar ás familias persoalmente sobre as medidas 

hixiénicas e sanitarias que se levarán a cabo antes, 

durante e despois dos adestramentos ben sexa vía 

mail, Whatsapp, redes sociais...... 
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ANTES 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por vía aérea 
Pais/nais... que levan aos seus fillos á 
entrada da instalación 

− Obrigatorio levar máscara, manter a distancia de 

seguridade (2 metros) e evitar saudar coa man ou con 

apertas. 

− Informar ás familias persoalmente sobre as medidas 

hixiénicas e sanitarias que se levarán a cabo antes, 

durante e despois dos adestramentos ben sexa vía 

mail, Whatsapp, redes sociais...... 

ANTES 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Pai/nai que vai no seu coche co seu fill@ 
e vai recoller a outro deportista para 
dirixirse ao espazo de práctica deportiva 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

ANTES 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por vía aérea 
Pai/nai que vai no seu coche co seu fill@ 
e vai recoller a outro deportista para 
dirixirse ao espazo de práctica deportiva 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

DURANTE 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por vía aérea 
Pais que esperan aos seus fillos na 
entrada da instalación mentres estes 
compiten e se poden saudar ou abrazar. 

 
− Recomendación de non esperar na entrada da 

instalación. 

− Obrigatorio levar máscara, manter a distancia de 

seguridade (2 metros) e evitar saudar coa man ou con 

apertas. 

− Informar ás familias persoalmente sobre as medidas 

hixiénicas e sanitarias que se levarán a cabo antes, 

durante e despois dos adestramentos ben sexa vía 

mail, Whatsapp, redes sociais..... 

DURANTE 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Pais que esperan aos seus fillos na 
entrada da instalación 

− Obrigatorio levar máscara e manter a distancia de 

seguridade (2 metros). 

− Informar ás familias persoalmente sobre as medidas 
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hixiénicas e sanitarias que se levarán a cabo antes, 

durante e despois dos adestramentos ben sexa vía 

mail, Whatsapp, redes sociais..... 

DESPOIS 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por vía aérea 
Pai/nai que vai no seu coche co seu fill@ 
e leva a casa a outro deportista despois 
da competición 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 

DESPOIS 
OUTROS 

(Pais, nais, 
familiares...) 

Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Pai/nai que vai no seu coche co seu fill@ 
e leva a casa a outro deportista despois 
da competición. 

− Recomendar que salgan da casa con máscara. 

− Cando están no coche evitar contacto. 
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ANEXO P/2 (TÁBOA ADESTRAMENTO) 
RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

 

 
 

ESPECIALIDADE:   TAEKWONDO COMBATE 

MOMENTO AXENTE 
TIPO DE 

CONTAXIO 
DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 

Antes Staff - Staff 
Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Adestrador que ten contacto con outro 
adestrador ou persoal do clube. 

 Recomendar que non teñan contacto mediante un 
adecuado reparto horario. 

 Se non fose posible, emprego de mascarilla e non 
compartir material de oficina. 

Antes 
Staff - 

Deportistas 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Adestrador que controla o acceso a 
instalación. 

 Recomendar distanciamento, emprego de mascarilla e 
hixiene de mans en canto remate a recepción e antes 
do comezo do adestramento. 

Antes 
Staff - Outros 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Nais, pais que levan aos seus fillos a 
instalación. 

 Prohibir a entrada a instalación dos acompañantes. 

 Recomendar que non se xunten na porta de entrada, 
mantendo unha fila coa debida distancia, se fose 
necesario e co uso das mascarillas (marcas no chan). 

Durante Staff - Staff 
Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Adestrador que ten contacto con outro 
adestrador ou persoal do clube. 

 Recomendar que non teñan contacto mediante un 
adecuado reparto horario. 

 Se non fose posible, emprego de pantalla ou mascarilla, 
e reparto ou división do espacio de traballo. 

Durante Staff - Staff 
Contaxio por 
compartir material. 

Adestrador que emprega o mesmo 
material que xa utilizou outro técnico. 

 Recomendar que empreguen material diferente, 
mediante un adecuado reparto do mesmo. 

 Se non fose posible, desinfección do material antes de 
que volte a ser empregado. 
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ESPECIALIDADE:   TAEKWONDO COMBATE 

MOMENTO AXENTE 
TIPO DE 

CONTAXIO 
DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 

Durante Staff - Staff 
Contaxio por 
compartir bebidas 
ou alimentos. 

Adestrador que usa o mesmo que outro 
(botella, garrafa, grifo, nevera, máquina 
expendedora) 

 Prohibición de compartir comida ou bebida. 

 Desinfección inmediata se empregan algún dos 
elementos comúns citados. 

Durante 
Staff - 

Deportistas 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Adestrador que está en contacto cos 
deportistas durante a sesión (explicacións, 
correccións, etc.) 

 O adestrador debe manter a distancia ademáis de 
empregar pantalla e/ou mascarilla, así como procurar 
non ter ningún contacto cos deportistas. 

 De producirse casualmente algún contácto, 
desinfectarse inmediatamente. 

Durante 
Staff - 

Deportistas 
Contaxio por 
compartir material. 

Adestrador que para explicar emprega o 
mesmo material que utilizan os 
deportistas. 

 Recomendar que non empregue material e si o 
necesita, sexa diferente ó que usan os deportistas. 

Durante 
Staff - Outros 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Nais, pais que levan aos seus fillos a 
instalación ou provedores. 

 Prohibir a entrada a instalación dos acompañantes. 

 Non recibir provedores durante os adestramentos. 

Durante 
Deportistas - 
Deportistas 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Deportistas que teñen contacto con outros 
deportistas durante o adestramento. 

 Recomendar que non teñan contacto mediante un 
adecuado reparto de horarios e de espacios. 

 Se non fose posible, emprego de pantalla. 

 Implementación de sistemas de adestramento mais 
individualizados tanto na súa execución como nos 
espacios requeridos. 

Durante 
Deportistas - 
Deportistas 

Contaxio por 
compartir material. 

Deportistas que empregan o mesmo 
material que utilizan outros deportistas. 

 Recomendar que empreguen material diferente, 
mediante un adecuado reparto do mesmo. 

 Se non fose posible, desinfección do material antes de 
que volte a ser empregado. 

 Desinfección das mans do deportista despois do usar o 
material. 
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ESPECIALIDADE:   TAEKWONDO COMBATE 

MOMENTO AXENTE 
TIPO DE 

CONTAXIO 
DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 

Durante 
Deportistas - 
Deportistas 

Contaxio por 
compartir bebidas 
ou alimentos. 

Deportista que usa o mesmo que outro 
(botella, garrafa, grifo, nevera, máquina 
expendedora) 

 Prohibición de compartir comida ou bebida. 

 Desinfección inmediata se empregan algún dos 
elementos comúns citados. 

Despois Staff - Staff 
Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Adestrador que ten contacto con outro 
adestrador ou persoal do clube. 

 Recomendar que non teñan contacto mediante un 
adecuado reparto horario. 

 Se non fose posible, emprego de mascarilla e non 
compartir material de oficina. 

Despois 
Staff - 

Deportistas 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Adestrador que ten contacto cos 
deportistas despois da sesión. 

 O adestrador debe manter a distancia ademáis de 
empregar pantalla e/ou mascarilla, así como procurar 
non ter ningún contacto cos deportistas, especialmente 
de despedida. 

 De producirse casualmente algún contácto, 
desinfectarse inmediatamente. 

Despois 
Staff - Outros 

(pais/nais, 
familiares) 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Nais, pais que recollen aos seus fillos na 
instalación. 

 Prohibir a entrada a instalación dos acompañantes, 
deberán agardar fora nos seus vehículos ou na rúa 
mantendo a distancia de seguridade (podemos facilitalo 
con marcas no chan). 

 Se non se pode evitar, empregar pantallas e mascarilas 
e desinfección inmediata. 

Despois 
Deportistas - 
Deportistas 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Deportistas que teñen contacto con outros 
deportistas despois do adestramento. 

 Prohibir o emprego de zonas comúns como vestiaros ou 
duchas (salvo necesidade). 

 Recomendar que eviten contacto e manteñan a 
distancia na saída dos adestramentos. 

 Recordarlles o uso da mascarilla o sair. 

Despois 
Deportistas - 

Outros 
Contaxio por 
contacto persoa a 

Deportistas que teñen contacto con 
familiares doutros deportistas na saída dos 

 Recomendar que manteñan a distancia de seguridade 
para saudarse. 



 

Rúa Madrid 2-4, 2º, Fontiñas 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Tfno.: 881 996 342/43 - Fax: 881 996 346 
E-mail: secretaria.deporte@xunta.gal  

 
 

ESPECIALIDADE:   TAEKWONDO COMBATE 

MOMENTO AXENTE 
TIPO DE 

CONTAXIO 
DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 

(pais/nais, 
familiares) 

persoa. adestramentos.  Lembrarlles o uso de mascarilla. 

Despois 
Outros - 
Outros 

Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

Familiares que se xuntan á hora da saída 
esperando polos deportistas. 

 Habilitar unha zona ampla no exterior para a recepción 
de deportistas mediante avisos e marcas de 
distanciamento. 

 Concienciación. 

      

  
Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

 

 Poñer en marcha técnicas que non requiran contácto, 
como por exemplo, informar a través de redes sociales 
ou citar fora do harario dos adestramentos, sistemas de 
cobro a través do banco, etc. 

  
Contaxio por 
contacto persoa a 
persoa. 

 

 Mentalizar que as medidas son as adecuadas, que está 
en xogo a saúde e incluso a vida de persoas, e que o 
deporte non pode ser un vehículo de transmisión desta 
enfermidade. 

 Ter presente que durante o adestramento, a pesar das 
medidas, os acompañantes poden estar reunidos en 
grupo, supoñendo un risco indirecto para os 
deportistas. 
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ANEXO 2 (TÁBOA COMPETICIÓN) 
RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

(UNHA TÁBOA POR CADA ESPECIALIDADE. OLLO AOS DIFERENTES TIPOS DE COMPETICIÓN -menores, espazos, etc..) 

 

ESPECIALIDADE:   TAEKWONDO COMBATE 

COMPETICIÓN 

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

Campionatos ON LINE. 

 Manter o sistema de competición on line, ata o 
momento que deixe de ser perigoso a celebración de 
campionatos presenciais. 

 Chegado ese momento, en función da situación 
existente, avaliar a forma de levar a cabo 
campionatos co mínimo risco posible. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

------ 



ANEXO P/3 (TÁBOA COMPETICIÓN)

RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO

(UNHA TÁBOA POR CADA ESPECIALIDADE. OLLO AOS DIFERENTES TIPOS DE COMPETICIÓN -menores, espazos, etc..)

ESPECIALIDADE: TAEKWONDO: ARBITRAXE DE POOMSAE, FREESTYLE I EXHIBICIÓN
COMPETICIÓN: Adultos e menores
MOMENTO AXENTE TIPO DE CONTAXIO DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS
*Antes Xuíces Contaxio  por  contacto

persoa a persoa
Un xuíz que viaxa no seu vehículo e vai
recoller outros xuíces para dirixirse ao
campionato

 Uso obrigatorio de mascarilla dende a saída do seu 
domicilio

 Uso de xel hidroalcohólico antes de subir ao coche
 Evitar contacto durante todo o traxecto

*Antes Xuíces Contaxio por vía aérea
Un xuíz que viaxa no seu vehículo e vai 
recoller outros xuíces para dirixirse ao 
campionato

 Uso obrigatorio de mascarilla dende a saída do seu 
domicilio

 Evitar contacto durante todo o traxecto

*Antes Xuíces Contaxio por contacto 
persoa a persoa 

Reunión de arbitraxe onde se explican 
os criterios da competición

 Facer reunión o día anterior á competición a través 
de plataforma dixital.

 Enviar por aplicación de móbil o posto que van a 
ocupar durante a competición para que todos saiban
o lugar que lles corresponde, evitando así a 
aglomeración que suporía a reunión.

*Antes Xuíces Contaxio por vía aérea Reunión de arbitraxe onde se explican 
os criterios da competición

 Facer reunión o día anterior á competición a través 
de plataforma dixital.

 Enviar por aplicación de móbil o posto que van a 
ocupar durante a competición para que todos saiban
o lugar que lles corresponde, evitando así a 
aglomeración que suporía a reunión.

*Antes Dirección de Contaxio por contacto Tablillas de puntuación xuíces, tablets,  Desinfectar todas as tablillas de puntuación 



Arbitraxe/Soporte
informático

de material de uso 
secuencial

ordenadores, bolígrafos e cronómetros

(plastificalas) ou tablets que van usar os xuíces
 Desinfección de mans con xel hidro-alcohólico antes 

e despois do uso deste material
 Desinfección dos ordenadores antes e despois da súa

utilización
 Cada xuíz deberá traer o seu propio bolígrafo
 Desinfección dos cronómetros antes e despois do 

seu uso

*Durante Xuíces
Contaxio por contacto 
persoa a persoa Chegada ao pavillón deportivo

 Uso obrigatorio de mascarilla e pantalla
 Desinfección de mans con xel hidro-alcohólico
 Evitar os saúdos con contacto persoa  a persoa 

(apertas e saúdos coa man)

*Durante Xuíces Contaxio por vía aérea Chegada ao pavillón deportivo  Uso obrigatorio de mascarilla e pantalla
 Manter a distancia mínima de seguridade

*Durante Xuíces
Contaxio por contacto 
no espazo de uso 
secuencial

Zonas de acceso ao pavillón  Na porta do polideportivo, cambiar o calzado da rúa 
por outro de uso exclusivo dentro da instalación

*Durante Xuíces
Contaxio por contacto 
no espazo de uso 
secuencial

Acceso á zona de competición

 Cada xuíz debe dirixirse directamente ao lugar 
asignado para a competición

 As cadeiras para os xuíces estarán separadas pola 
distancia mínima de seguridade (2 metros)

 As cadeiras para os xuíces estarán separadas 2 
metros do tapiz de competición

*Durante Xuíces Contaxio por vía aérea Acceso á zona de competición  Uso obrigatorio de mascarilla e pantalla durante 
toda a competición

*Durante Xuíces Contaxio por contacto Uso de tablillas ou tablets de 
puntuación

 Serán de uso persoal e instransferible durante todo o
campionato. Se o xuíz ten que cambiar de tapiz, 
levará a súa tablilla ou tablet con el/a

*Durante Xuíces Contaxio por contacto Uso de cadeiras  Ter as cadeiras desinfectadas e sinaladas co nome do
xuíz que a vai a ocupar. Esa cadeira será de uso 



persoal e intrasferible durante todo o campionato. 
No caso de que o xuíz tivera que cambiar de tapiz, 
levará a cadeira asignada con el/a.

*Durante Xuíces Contaxio por contacto
Falla o dispositivo informático que está 
usando e ten que solucionalo o 
responsable do soporte

- Evitar o contacto entre as persoas
- Manter a distancia de seguridade

*Durante Xuíces Contaxio por vía aérea
Falla o dispositivo informático que está 
usando e ten que solucionalo o 
responsable do soporte técnico

 Uso de mascarilla e pantalla por parte do xuíz e do 
responsable do soporte técnico

*Durante Xuíces
Contaxio por uso de 
material de uso 
secuencial

Falla o dispositivo informático que está 
usando e ten que solucionalo o 
responsable do soporte técnico

 Desinfección do soporte antes e despois da 
intervención do técnico informático

*Durante Xuíces Contaxio por vía aérea
Un técnico, deportista ou membro do 
staff quere falar cun xuíz

 Uso de mascarilla por ambos falantes
 Manter a distancia mínima de seguridade de 2 

metros
*Durante Xuíces

Contaxio por contacto 
persoa a persoa

Un técnico, deportista ou membro do 
staff quere falar cun xuíz

 Uso de mascarilla por ambos falantes
 Manter a distancia mínima de seguridade de 2 

metros
*Durante Xuíces

Contaxio por vía aérea
Nun momento determinado é 
necesario facer unha reunión arbitral 
dun tapiz

 Uso de mascarilla por todos os xuíces que están na 
reunión

 Manter a distancia mínima de seguridade de 2 
metros

*Durante Xuíces
Contaxio por contacto 
persoa a persoa

Nun momento determinado é 
necesario facer unha reunión arbitral 
dun tapiz 

 Uso de mascarilla por ambos falantes
 Manter a distancia mínima de seguridade de 2 

metros

*Durante Xuíces
Contaxio por contacto 
no espazo de uso 
secuencial  

Nun momento determinado é 
necesario facer unha reunión arbitral 
dun tapiz

 Facer a reunión fóra do tapiz para non contaminar a 
superficie de competición

*Durante Xuíces Contaxio por uso 
compartido de comida 

O organizador do evento pon a 
disposición dos xuíces café e bolería 

 Que os xuíces adquiran o que desexen na cafetería 
ou o traian da casa.



e víveres para o seu consumo durante a 
competición

*Durante Xuíces Contaxio vía aérea Os xuíces aproveitan un descanso para 
tomar un café ou comprar unha bebida

 Levar a mascarilla e a pantalla posta ata chegar á 
cafetería mantendo sempre que sexa posible a 
distancia de seguridade

*Durante Xuíces Contaxio por contacto 
persoa a persoa

Os xuíces aproveitan un descanso para 
tomar un café ou comprar unha bebida

 Desinfección de mans con xel hidro-alcohólico antes 
e despois do consumo

 Manter a distancia mínima de seguridade cando 
consuman a súa bebida ou comida

*Durante Xuíces Contaxio por contacto 
persoa a persoa

Uso do baño  Evitar o contacto con outras persoas
 Usar mascarilla e pantalla

*Durante Xuíces Contaxio por vía aérea Uso do baño  Usar mascarilla e pantalla

*Durante Xuíces
Contaxio por espazo de 
uso alterno Uso do baño  Desinfección de mans antes e despois do uso do 

baño

*Durante Xuíces Contaxio por vía aérea Comida mediodía
 Restaurante ou catering, deixar un espazo baleiro 

entre cada dous xuíces
 Usar mascarilla ata o momento de comezar a comer

*Durante Xuíces
Contaxio por contacto 
persoa a persoa Comida mediodía  Manter a distancia mínima de seguridade en todo 

momento

*Durante Xuíces
Contaxio por uso 
compartido de comida 
e víveres

Comida mediodía  Non compartir comida nin bebida con ninguén

*Durante Xuíces Contaxio por vía aérea Arbitraxe de freestyle
 Non poñer xuíces auxiliares
 Se poñemos xuíces auxiliares, levarán mascarilla e 

pantalla

*Durante Xuíces Contaxio por contacto 
persoa a persoa Arbitraxe de freestyle

 Non poñer xuíces auxiliares
 Se poñemos xuíces auxiliares, evitar o contacto entre

as parellas de xuíces

*Durante Xuíces
Contaxio por contacto 
persoa a persoa Lesión de un competidor  O xuíz se levanta, pero non se move do sitio e chama

en voz alta ao médico



*Durante Xuíces Contaxio por vía aérea Lesión de un competidor  O xuíz se levanta, pero non se move do sitio e chama
en voz alta ao médico

*Durante Xuíces
Contaxio por uso de 
material de uso 
secuencial

Follas de bonificacións e penalizacións 
de exhibición

 Enviar as follas por mail varios días antes aos xuíces 
que as traian impresas da casa, xunto co seu 
bolígrafo

  Ou imprimir as follas por parte da Dirección de 
arbitraxe catro días antes da competición,  metelas 
en portafolios plásticos individuais i entregarllas a 
cada xuíz, previa desinfección dos portafolios.

 Desinfección de mans antes e despois de manipular 
as follas

*Despois Xuíces
Contaxio por uso de 
material de uso 
secuencial

Devolución das tabillas ou tablets de 
puntuación e das follas de bonificación 
e penalización de exhibición

 Depositar as tabillas ou tablets no punto sucio para a
súa posterior desinfección

 Desinfectar as mans con xel hidro-alcohólico
 Meter as follas de penalización e bonificación das 

exhibicións nunha bolsa de plástico pechada, e 
deixalas catro días en corentena antes de tocalas 
para a súa revisión e arquivo

*Despois Xuíces Contaxio por vía aérea Devolución das tablillas ou tablets de 
puntuación

 Usar mascarilla e pantalla
 Manter a distancia mínima de seguridade de 2 

metros

*Despois Xuíces Contaxio por contacto 
persoa a persoa

Devolución das tablillas ou tablets de 
puntuación  Evitar o contacto (apertas, dar a man)

*Despois Xuíces Contaxio por uso de 
material secuencial

Follas de liquidación para cobrar o 
arbitraxe

 Enviar por mail directamente á Federación
 Cobrar mediante transferencia bancaria

*Despois Xuíces Contaxio por vía aérea Abandonar a instalación deportiva
 Usar mascarilla e pantalla
 Manter a distancia mínima de seguridade de 2 

metros
*Despois Xuíces Contaxio por contacto 

persoa a persoa
Un xuíz que viaxa no seu vehículo e 
leva de volta outros xuíces para 

 Uso obrigatorio de máscara dende a saída da 
instalación deportiva



dirixirse ao seu domicilio  Evitar contacto durante todo o traxecto

*Despois Xuíces Contaxio por vía aérea
Un xuíz que viaxa no seu vehículo e 
leva de volta outros xuíces para 
dirixirse ao seu domicilio 

 Uso obrigatorio de máscara dende a saída da 
instalación deportiva

 Evitar contacto durante todo o traxecto
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ANEXO P/4 (TÁBOA ADESTRAMENTO) 
RELACIÓN DE SITUACIÓNS DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

(UNHA TÁBOA POR CADA ESPECIALIDADE) 

 

ESPECIALIDADE: HAPKIDO 

ADESTRAMENTO 

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

antes 
Deportistas 

Adestradores 
aéreo 

Entrada no club, aglomeración tanto na 
entrada como na saída 

 Chegada e acceso as instalacións con mascarilla. 

 Ao chegar á porta manter distancia de seguridade de 
2 metros facendo unha cola ordenada nun lateral da 
entrada se coincidimos con mais persoas para entrar 
no club. 

 Dar preferencia a saída do club que farase de forma 
ordenada mantendo as distancias de 2 metros e ao 
lado contrario da posible cola feita para entrar. 

 O lado de entrada e saída deberá estar indicado 
claramente para evitar confusións. 

 Si o club tivera varias entradas, se dedicará unha 
delas para entrar e a outra soamente para saír. 

 Chegar puntual pois e mellor esperar na rúa facendo 
cola que esperar dentro das instalacións. 
 

antes 
Deportistas 

Adestradores 
contacto 

Entrar no club, tocando porta de 
entrada, pasamáns... 

 Colocar na recepción xel hidro alcohólico para lavar 
as mans e desinfección do calzado da rúa. 

 Colocar na entrada cartel ben visible indicando lavar 
as mans e recordar que se toquen o menor número 
de elementos posibles e desde ese momento evitar 



 

Rúa Madrid 2-4, 2º, Fontiñas 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Tfno.: 881 996 342/43 - Fax: 881 996 346 
E-mail: secretaria.deporte@xunta.gal  

 
 

ESPECIALIDADE: HAPKIDO 

ADESTRAMENTO 

MOMENTO AXENTE TIPO DE CONTAXIO DESCRICIÓN DA SITUACIÓN MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 
tocarse os ollos (levas máscara) polo que no poderás 
tocala nariz ou boca) así como outras normas que se 
exporán posteriormente. 

antes 
Deportistas 

Adestradores 
aéreo Chegada as instalacións. 

 Chegar a entrada das instalacións coa máscara. 

 Non se recomenda vir cambiado de casa no caso que 
se teña que coller transporte público o calquera 
situación que implique a posibilidade de producirse 
contaminación na roupa que levamos posta. A roupa 
de adestramento deberá vir gardada nunha bolsa. 

 Ser puntual. Non chegar antes de tempo pois mellor 
esperar na rúa que dentro das instalacións. 

antes  

Adultos que 
leven os cativos 

ao 
adestramento 

Áereo + contacto 
Ir cos rapaces dentro das instalacións o 
que implica posible aglomeración. 

 Os adultos non poderán entrar nas instalacións. 
Soamente estarán na cola co cativo 

antes deportista Aéreo + contacto 

Dentro das instalacións, antes de entrar 
na sala de adestramento pode existir 
contaxio debido a un ambiente 
contaminado ou a tocar superficies 
contaminadas sobre todo no vestiario 

 limitar o aforo da clase de hapkido para manter una 
distancia de seguridade de polo menos 2 metros en 
todo momento. 

 deberán habilitarse postos no vestiario cunha 
distancia de seguridade entre eles de al menos 2 
metros. 

 Será indispensable o uso de máscara desde a entrada 
na instalación polo que non se poderá acceder ao 
vestiario se o deportista leva xerseys o camisetas que 
impidan cambiarse coa mascara.  

 Se existen menos `postos no vestiario que postos de 
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entrenamento no sala deberá reservarse e 
establecerase unha orde de entrada para que de 
tempo a, entrar, cambiarse e sair antes da entrada da 
seguinte quenda de deportistas. Nesta orde, de ser 
adultos, entrarán primeiro os de maior risco. 

 O vestiario dividirase en zonas de 1,5 m de lonxitude 
e soamente poderá usarse un banco ou banqueta, 
nunca perchas ou taquillas. 

 Si no vestiario houbese 16 postos. Primeiro entran 8 
deportistas nos postos pares e na segunda quenda, 
outros 8 nos impares. Se o deportista mantense no 
medio do posto teremos os dous metros de 
seguridade. Deste xeito minimizamos contaxios por 
contaminación.  

 A roupa de adestramento deberá ser lavada 
previamente a 60 grados e estar limpa no momento 
de poñela no vestiario. A roupa de calle deberá ser 
gardada na bolsa donde viña a roupa de 
adestramento polo que esta será o suficientemente 
amplia. 

 O deportista saíra do vestiario cambiado coa máscara 
posta pois non a debe de quitar en ningún momento 
e coa bolsa da roupa de rúa, dirixíndose directamente 
a sala de adestramento. Si houbese deportistas 
esperando deberá gardarse a distancia de seguridade 
de 2 m e procurar en todo momento no rozarse nin 
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tocar nada do mobiliario fixo ou móvil. 

 Cada posto do vestiario deberá ser desinfectado 
despois da saída dos deportistas e antes da entrada 
dos que asisten a seguinte clase. 

 Nese proceso o deportista deberá darse a máxima 
presa posible para axilizar o proceso. 

antes deportistas Aéreo + contacto 

O deportista, unha vez dentro das 
instalacións deberá dirixirse a sala e nese 
instante poden cruzarse cos deportistas 
que terminan e poden producirse 
aglomeracións entre o final dunha clase 
e o comezo da seguinte. 

 Entre o final dunha clase e o comezo da seguinte 
deberá transcorrer un tempo prudencial (depende do 
tamaño da sala, estrutura das instalacións) para que 
de tempo de desinfectar a sala.  

 Nese período entrarán no vestiario previamente 
desinfectado os deportistas da seguinte clase, 
seguindo as quendas preestablecidas. 

 O club debe ter unhas medidas de 
purificación/renovación do aire que xunto co uso da 
máscara minimice o risco de contaxio. 

antes deportista aéreo 

Os deportistas ao entrar na sala se 
desprazan por toda a sala de forma 
indiscriminada aínda que garden as 
distancias de seguridade. 

 Os deportistas que veñan ca roupa de adestramento 
posta pois no seu desprazamento no hai perigo de 
contaminación entrarán primeiro á sala. 

 Aqueles deportistas da primeira quenda no vestiario 
irán despois e por último entrarán os da segunda 
quenda. 

 Os deportistas entrarán na sala coa máscara posta e 
os círculos irán ocupándose de más lonxe a máis 
cerca da entrada. De non ser posible, os deportistas 
pasarán polo límite dos círculos, sen invadilos e hasta 
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non estar tódolos deportistas non poderán quitarse a 
máscara. 

 Al entrar na sala deixarán a bolsa cas súas pertenzas 
nunha zona habilitada previamente e se dirixiran ao 
seu posto. Esta zona tamén deberá ser desinfectada 
entre clase e clase. 

 A maiores, todo deportista levara outra bolsa onde 
depositarán a máscara unha vez estean dentro do 
círculo. Levarán auga e unha toalla dentro da bolsa 
que utilizarán para secarse o cara e a boca durante o 
adestramento e non poderán saír do seu circulo ata o 
final, salvo para marchar das instalacións. 

 As necesidades fisiolóxicas deberá facerse na casa 
antes de acudir as instalacións deportivas. Soamente 
poderá usarse o baño para unha emerxencia ou 
necesidade sobreviñida de forma inesperada e 
avisarase previamente na recepción pois o baño 
deberá ser desinfectado ao finalizar. 

 A sala de dividirá en círculos de 1,5-2 metros de radio 
e cada círculo debuxado será un posto de 
adestramento. 

 

antes adestrador aéreo Entrada na sala de adestramento 

 O adestrador será o primeiro en entrar na sala 

 O adestrador vixiará en todo momento o 
cumprimento das normas expostas nas líñas 
precedentes. 
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durante adestrador aéreo 
Interacción explicando e corrixindo os 
deportistas. 

 Sempre manterá posta a máscara. 

 O adestrador non entrará en ningún circulo en ningún 
momento. 

durante deportista aéreo 

Os deportistas durante o adestramento 
se desprazan por toda a sala de forma 
indiscriminada aínda que garden as 
distancias de seguridade. 

 O quentamento e adestramento farase dentro do 
circulo en todo momento manténdose no centro do 
circulo na medida do posible.  

 Durante o adestramento haberá unha purificación e 
renovación do aire constante. 

durante deportista Aéreo + contacto 

Al ser un arte marcial, parte dos contidos 
necesitan dunha parella de traballo e 
certo contacto físico, como o traballo 
con arma o traballo de luxación ou 
proxección e traballo no chan  

 No momento que se poda traballar en parella, na sala 
se marcarán por cores, numeración...parellas de 
círculos correspondentes aos dos deportistas que 
adestren xuntos. 

 A parella sempre será a mesma e se algún membro 
non pode asistir algún día o outro membro da parella 
deberá facer o adestramento só. 

 Primará o adestramento técnico  fronte ao intenso 
empezando polas técnicas de larga distancia como o 
traballo co pao largo. 

 Cando as autoridades competentes o estimen 
oportuno comezará o traballo de distancia media-
corta (co contacto físico entre os membros da parella 
como os agarres, traballo de coitelo, pao corto, 
luxacións, proxeccións, traballo no chan...) pero 
sempre dentro da área asignada e coa mesma 
parella.  

despois deportista aéreo Finaliza a clase e saída da sala de  Unha vez finalizada a sesión, cada deportista deberá 
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adestramento secarse ben a cara coa toalla e antes de saír do seu 

círculo poñerase de novo a máscara. 

 Sairán da sala de forma ordenada e áxil, collendo as 
súas pertenzas, para favorecer a fase de desinfección 
da sala facendo especial fincapé no chan para a 
seguinte clase. 

 Non se poderá parar a falar e debese saír 
inmediatamente das instalacións para favorecer a 
entrada dos deportistas que esperan para a seguinte 
clase.  

despois adestrador aéreo 
Finaliza la clase e sempre pode facerse 
certo tumulto  

 O adestrador vixiará en todo momento o 
cumprimento das normas e será o último en saír 

despois 

Adultos que 
recollan ós 

cativos despois 
do 

adestramento 

Aéreo + contaxio 
Os adultos que recollen os rapaces 
esperan dentro das instalacións 
formándose aglomeracións. 

 Salvo no caso de instalacións onde teñan zona de 
espera moi amplía que permita manter distancia de 
seguridade os adultos deberán esperar fora das 
instalacións e o persoal de recepción deberá 
supervisar a saída dos rapaces. 
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