
             FEDERACIÓ CATALANA                                                              

                DE MOTONÀUTICA                                                                                                                          Protocol COVID-19 

 

 
 

 
PROTOCOL EN RELACIÓ AMB LA PRESÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN REGATES DE 
MOTONÀUTICA GENERAT AMB OCASIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19. 
 
 
PREVI A LA REGATA 
 
Totes les preinscripcions es faran per mitjans telemàtics. 
 
Es recomana que els desplaçaments dels esportistes, àrbitres i d’altres persones que 
intervinguin es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran 
en la mesura del possible els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es 
desenvolupin, cada esportista haurà de fer ús individual de la mascareta. Cal que tothom  
mantingui la distància de seguretat en els seus desplaçaments respecte a la resta de 
persones. 
 
El material i l’equipament esportiu propi haurà ser desinfectat abans del seu ús, d’acord amb 
les instruccions acordades i publicades per les autoritats sanitàries. 
 
Cada esportista, àrbitre i d’altres persones que intervinguin aportarà una declaració 
responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la 
malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la 
declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones 
infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament 
anteriors al de la signatura del document 
 
 
A LA REGATA 
 
Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb 
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 
    
Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta cobrint el nas i la 
boca, tot i que no serà exigible durant la pràctica de l’activitat esportiva. 
 
Les ratificacions de les inscripcions es faran a la taula de secretaria, individualment. A cada 
taula s’aproximarà només una persona. La documentació es presentarà dins d’una funda de 
plàstic i tant els pilots com els comissaris faran servir el seu propi bolígraf. 
 
Un cop hagin estat atesos, els participants abandonaran la taula pel costat contrari on estigui 
formada la cua d’accés. 
 
Mentre facin les gestions de ratificació de la inscripció els participants duran col·locada una 
mascareta cobrint el nas i la boca. 
 
Els participants guardaran un metre i mig de distància mentre esperin a ser atesos i duran 
col·locada una mascareta cobrint el nas i la boca. 
 
Mentre els comissaris tècnics facin les verificacions prèvies o posteriors a la cursa, els 
participants i els comissaris duran col·locada una mascareta cobrint el nas i la boca. 
 
A la zona de boxes tots els participants guardaran una distància de seguretat entre ells d’un 
metre i mig. 
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Mentre es faci la reunió de patrons tots els participants guardaran una distància de seguretat 
d’un metre i mig. 
 
Mentre estiguin a la taula de control/secretaria tots els comissaris duran col·locada una 
mascareta que cobreixi el nas i la boca. 
 
Tots els pilots, acompanyants i comissaris quedaran registrats a efectes de fer la traçabilitat 
del COVID-19 en cas de contagi, a fi i efecte de poder fer un confinament preventiu en cas 
que fos necessari. 
 
Les persones participants hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies 
no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no 
haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb 
persones infectades, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir 
símptomes o haver estat positiu. 
 
Les persones participants mantindran els seus materials i utensilis personals en la bossa 
pròpia que portin a l’efecte, amb una utilització individual incloent el material d’avituallament 
que sigui necessari per l’activitat. 
 
En cas de facilitar l’avituallament, l’organització haurà de disposar d’una persona 
responsable que lliuri el material i que compleixi amb la normativa de salut en relació al 
tractament dels aliments tot evitant la concentració de persones. 
 
HIGIENE DE MANS 
 
Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb 
aigua i sabó.   
 
GRUPS ESTABLES 
 
En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar les activitats 
esportives mitjançant grups estables. S’entén com a grups estables aquells que de forma 
continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres 
hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19, cal tenir especial cura durant els 
primers 14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del grup. 
   
IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT 
 
Cal determinar el responsable del compliment del Protocol i interlocutor amb l'autoritat 
sanitària i esportiva.  
 
L’ORGANITZADOR 
 
Comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a les persones treballadores a 
càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En aquest sentit, 
s’assegurarà de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat. 
 
Durà a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció del material d’ús de l’activitat que 
aporti l’organitzador. 
 
Dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que participen en el 
desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la funció desenvolupada 
i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles entre ells. 
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Impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats 
amb la COVID-19. 
 
Establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones. 
 
En la mesura del possible, col·locarà dispensadors del gel hidroalcohòlic en l’espai de 
l’activitat per al seu lliure ús de les persones participants. 
 
Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en 
el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment. 
El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesures, 
resoldrà i anotarà les incidències que s’ocasionin. 
 
Es registrarà el nom i cognom així com les dades de contacte de les persones participants 
en l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic, per 
garantir la traçabilitat. 
 
EL PÚBLIC 
 
Les regates de motonàutica tenen lloc en espais oberts, a la vora del riu o de la platja. Als 
efectes del present, no tindran la consideració de públic, aquelles persones que per la 
ubicació de la competició transitin per l’espai adjacent sense finalitat de seguir el 
desenvolupament de la prova o competició. 
Quan l’activitat es faci en cooperació amb un club nàutic, port esportiu o al Canal Olímpic de 
Catalunya, s’estarà a les normes indicades pel seus propis protocols d’accés i permanència. 
 
 
AL FINALITZAR LA REGATA 
 
Totes les persones participants a la regata evitaran la permanència innecessària en l’espai 
de l’activitat i evitaran aglomeracions a la sortida de les activitats. 
 
Mantindran els seus materials personals en la borsa pròpia que portin a l’efecte. 
 
Mantindran la distància de seguretat en els seus desplaçaments. 
 
Si fa falta utilitzar els vestuaris i dutxes, cal mantenir també la distància de seguretat i evitar 
desplaçar-se descalç. 
 
Es guardaran els registres d’assistents i participants així com les declaracions responsables 
aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a 
disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de 
positius en contagi per COVID19. 
 
 
 


