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Introducció 
 

La pandèmia del COVID-19 provocada pel Coronavirus SARS-CoV-2 i tots els seus efectes ha motivat 
a l'organització d'aquest XIX CAMPIONAT AUTONÒMIC a dissenyar aquest protocol de seguretat i 
prevenció amb l'objectiu de garantir que aquest siga un esdeveniment segur per a esportistes, tècnics, 
àrbitres i personal de l'organització. 
A banda del que s'estableix en aquest document, des de l'organització es fa una crida a la 
responsabilitat individual i el sentit comú, perquè es necessita la col·laboració de tots els actors per 
a aconseguir la màxima seguretat de la competició. 

 
 

Accés al Recinte de Competició 
 

L'accés a les instal·lacions dedicades a aquest esdeveniment organitzat pel Club Nàutic de La 
Vila Joiosa, no serà, en cap cas, lliure. S'estableix un únic punt d'accés, per on entraran els 
esportistes, tècnics, àrbitres, personal de l'organització i també els clubs amb el seu material. 
En aquest punt d'accés hi haurà el punt de control de l'organització. Allí es realitzarà un control de 
temperatura a totes les persones que accedisquen al recinte. Només podran accedir aquelles persones 
que disposen de dret d'accés: esportistes participants, tècnics, delegats d'equip, àrbitres i personal de 
l'organització. 
No es permetrà l'accés  al públic ni als acompanyants dels esportistes. Aquests podran gaudir de 
la competició des de l'escullera del port de la Vila Joiosa, amb una visió òptima de l'eixida i arribada. 
La primera vegada que s'accedisca al Club Nàutic de la Vila Joiosa l'organització anotarà als esportistes 
i tècnics a manera d'acreditació.  
Una vegada acreditats, només hauran de mostrar-la per a accedir al recinte. Encara que no serà 
obligatori, des de l'organització es recomana realitzar una prova PCR o test d'antígens abans de 
desplaçar-se fins a la competició. 

 
 

Ús de Mascareta 
 

L'ús de mascareta serà obligatori en tot moment per a totes les persones presents dins del Club 
Nàutic de La Vila Joiosa. L'organització es reserva el dret a expulsar del recinte a aquelles persones 
que no complisquen amb aquest requisit o mostren una actitud contrària a això. 
Els esportistes hauran de portar la mascareta posada fins al moment d'entrar a l'aigua i hauran 
de tornar a posar-se-la immediatament una vegada isquen de l'aigua. Durant la competició i 
mentre ells es troben en l'aigua, els esportistes no hauran de portar mascareta. 
 

Higiene de Mans 
 

Es situaran diferents punts amb líquid de desinfecció de mans al llarg de tot el recinte del Club 
Nàutic de la Vila Joiosa a disposició de tots els presents. 
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Instal·lacions Club Nàutic La Vila Joiosa 

 
Pel fet que es tracta d'espais interiors i amb un aforament limitat, està prohibit l'accés a 
qualsevol espai interior de les instal·lacions del Club Nàutic de la Vila Joiosa. 
L'ús dels lavabos està permés, de manera individual i respectant les mesures de seguretat. 
Els esportistes només podran utilitzar els lavabos de la zona esportiva i de la seu, per 
a fer-ho hauran de contactar amb l'equip de voluntaris. 
Està totalment prohibit utilitzar els vestuaris i dutxes del Club Nàutic de la Vila Joiosa. 
Els esportistes hauran de canviar-se en les zones exteriors pels seus propis mitjans. 
Amb l'objectiu de preservar l'ús de les instal·lacions del Club Nàutic de la Vila Joiosa per a 
la resta de socis de l'entitat i que aquests ho puguen fer amb seguretat, s'estableixen 
diferents espais d'aquesta, als quals no podran accedir els esportistes, tècnics, àrbitres ni 
organització. 
L'organització es reserva el dret a expulsar del recinte a totes aquelles persones que 
incomplisquen aquestes restriccions. 

 

Zona d’Esportistes 
 

Els vehicles dels clubs, furgonetes i remolcs, hauran d'aparcar-se únicament en les zones 
habilitades pel Club Nàutic La Vila Joiosa. Hauran d'estacionar-se en els espais habilitats per 
l'organització expressament per a això. Es facilitarà pla indicatiu en la zona d'esportistes, els clubs 
podran guardar tot el seu material i preparar-lo i preparar-se per a la competició. 

 
Desinfecció de Material 

 
El Club Nàutic de La Vila Joiosa proporcionarà el material de desinfecció per al canvi d'embarcació 
entre categories. 
S'instal·larà un punt de desinfecció al costat de la rampa per a aquell que vulga desinfectar el material. 

 
Zona de Pas 

 
Per fora de la zona d'esportistes estaran habilitades les zones de pas, una per a vianants i una altra per 
a vehicles. “Zona de Pas". 
La zona de pas de vianants estarà separada per tanques metàl·liques de la zona d'esportistes. Està 
prohibit entrar en la zona d'esportistes saltant les tanques. S'haurà de circular sempre per la dreta, 
respectant els sentits de circulació senyalitzats i respectar la resta de mesures de seguretat. 
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Lliurament de trofeus 
 

El lliurament de trofeus i medalles es realitzarà per clubs el dissabte en finalitzar la competició. 
S'entregarà a cada club la quantitat de trofeus i total de medalles que hagen obtingut en la competició. 
El lliurament es realitzarà dins de la gespa. Es mantindran, en tot moment, les distàncies entre 
esportistes i entre esportistes i autoritats. 

 
Bar- Restaurant 

 
Els Restaurants situats en les instal·lacions del Club Nàutic de La Vila Joiosa estaran oberts al 
públic (seguint les restriccions vigents en aquest sector en la Comunitat Valenciana). 

 
Disposició Final 
 
Aquest protocol de seguretat ha sigut dissenyat tenint en compte les mesures de seguretat 
vigents en el moment de la seua redacció i d'acord amb l'estat de la pandèmia. L'organització es 
reserva el dret a modificar qualsevol dels apartats si l'evolució de la pandèmia així ho recomana 
o per necessitat organitzativa. 
 
 
 
 
ÉS OBLIGATORI ENTREGAR SIGNADA LA CLÀUSULA COVID 
D'INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS DE LA REIAL 
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE PIRAGÜISME que podeu trobar en la 
web de la federació:  
https://www.fepiraguismocv.com/competicion/  
 
 
Se podrà enviar mitjançant correu electrònic a: dirección@cnlavila.org o per WhatsApp 
a Jero Jover Vicente 687556000 o al seu correu jjbataka@gmail.com  

 


