
 PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DEVANT DEL COVID-19 A OBSERVAR EN

LA TORNADA A LES COMPETICIONS OFICIALS DE GRANS PEIXOS.

 ANTECEDENTS:

• Protocolo general de prevención y actuación ante el COVID-19 a observar en la

vuelta a los entrenamientos y Competiciones de Pesca y Casting de la Federación

Española de Pesca y Casting.

• Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting

OBJECTE:

Regular els diferents Campionats Autonòmics Oficials de la Federació Catalana de

Pesca i  Càsting en la modalitat  de Grans Peixos pel  que fa  a  les mesures de

prevenció a adoptar amb la problemàtica COVID-19.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Tots  els  Campionats  Oficials  de  la  modalitat  de  Grans  Peixos  de  la  Federació

Catalana de Pesca i Càsting.

MESURES:

Es portaran a terme totes les Mesures de prevenció en el supòsit d'aixecament de

la suspensió de les activitats esportives, que figuren en el “Protocolo general de

prevención  y  actuación  ante  el  COVID-19  a  observar  en  la  vuelta  a  los

entrenamientos y Competiciones de Pesca y Casting de la Federación Española de

Pesca y Casting”, que figura en els antecedents.

1.- Abans de la competició:

▪ Es  crearà  un  grup  de  missatgeria  mòbil  on  estaran  tots  els  esportistes

inscrits, els jutges, els controladors i els membres de l'Comitè Esportiu.

▪ En cas de sorteig de zones, aquest es realitzarà dues setmanes abans de

l'inici de la competició, en vídeo "directe" a les xarxes socials, per part de



Comitè  esportiu  de  Grans  Peixos  a  una  hora  i  dia  que  es  difondrà  per

missatgeria mòbil.

▪ El sorteig dels sectors i dels llocs es pesca, es realitzarà amb antelació de

menys de 72 hores abans de l'inici de la competició, en vídeo "directe" a les

xarxes socials, per part de Comitè esportiu de Grans Peixos a una hora i dia

que es difondrà per missatgeria mòbil.

2 Durant la competició:

▪ El dia de la Competició es remetrà per missatgeria mòbil un mapa de les

zones,  dels sectors i  els llocs de pesca marcats per a coneixement dels

Esportistes perquè s'incorporin en els seus llocs de pesca una hora abans

de l'inici de la Competició.

▪ En els llocs de pesca trobaran una carpeta de plàstic amb el full de pesatge,

sense contacte directe entre l'organització i els Esportistes.

▪ Durant el  desenvolupament de la Competició,  els pesatges es realitzaran

complint  la  normativa  de  distància  i  mesures  higièniques  entre  jutges,

controladors i esportistes.

▪ S'evitarà  en  tot  moment  el  contacte  directe  entre  l'Organització  i  els

esportistes  i  entre  els  mateixos  esportistes,  es  restringirà  a  l'màxim  la

presència de personal aliè a la competició a la zona de l'activitat d'aquesta

competició.

3 Finalitzada la competició:

▪ En el lliurament de premis es realitzarà a l'aire lliure, distanciats entre si a el

menys dos metres entre persones i les medalles es lliuraran en mà (amb

guants  i  mascaretes),  en  bosses  de  plàstic  tancades,  en  cas  que  els

esportistes no comptin amb material de protecció es dipositaran les medalles

en una tauleta adequada a aquest efecte, en les seves bosses tancades i els

esportistes les recolliran d'aquesta taula.

▪ Els esportistes marxaran de el lloc de la competició sense contacte entre

ells.

ENTRADA EN VIGOR:

En el moment de la publicació.


