PRESIDENTE

MARIO M. MUZAS COBO

A/A CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS DE JUDO
E DEPORTES ASOCIADOS DE GALICIA

Queridas compañeiras e compañeiros,
Trala publicación no día de hoxe do Decreto 26/2021 e da Orde do 15 de xaneiro trasladamos
aos clubs un resumo da información facilitada pola Secretaría Xeral para O Deporte respecto de a
interpretación da ORDE do 15 de febreiro de 2021 publicada en DOG, pola que se retoma a actividade
deportiva federada autonómica, así como das medidas para facer fronte ao risco de contaxio pola
Covid-19 con relación á práctica da actividade física e deportiva.
As condicións para esta volta serán as marcadas polos PROTOCOLOS FISICOVID-DXTGALEGO
previas á suspensión que regulaban nosa actividade deportiva, coa obrigatoriedade de respectar os
límites perimetrais e o toque de queda as 22h, condicións que unha vez ratificadas pola Xunta entrarán
en vigor a partir do xoves 18 de febreiro e estenderán a súa eficacia ata as 00.00 horas do día 3 de marzo
de 2021:
1)

Poderán permanecer abertas as instalacións deportivas en que se celebren
adestramentos ou competicións de ámbito federado autonómico.

2)

Vestiarios e zonas de ducha: poderán ser usados cunha ocupación de ata o 30% da
capacidade máxima permitida, e procederase á limpeza e desinfección despois de
cada uso e ao final da xornada.

3)

Quedan exceptuados das limitacións de desprazamentos e toque de queda aqueles
adecuadamente xustificados, que se realicen en cumprimento de obrigas laborais e
profesionais, conforme o disposto na letra b) do número 2 do punto primeiro e na
letra d) do apartado 4 do decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, así como, segundo o
disposto na letra n), calquera outra actividade de análoga natureza (inclúense ás
persoas técnicas ou adestradoras).

4)

Tamén quedan exceptuados de tales limitacións aqueles desprazamentos,
adecuadamente xustificados, para adestramentos ou competicións de ámbito
federado autonómico, conforme o disposto na letra n) do número 2 do punto
primeiro e na letra h) do apartado 4 do Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, e nos
artigos 5, d), h) e 6, b), k) do Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro.
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Considéranse adecuadamente xustificados os seguintes:
1ª) Que o desprazamento estea xustificado pola realización dun adestramento
vinculado á participación nunha competición incluída no calendario oficial da
correspondente federación deportiva ou pola participación nunha competición deste
tipo. A estes efectos, como norma xeral, para esta excepción establécese un período
previo de 4 semanas á celebración da competición. No caso de que a federación
galega correspondente estime que este prazo é insuficiente para que o
equipo/deportista prepare esa competición, deberá solicitar a súa autorización á
Secretaría Xeral para O Deporte.
2ª) Que non existan alternativas de realización do adestramento e/ou da celebración
da competición nun ámbito territorial que non exixa un desprazamento afectado
polas limitacións á liberdade de circulación vixentes.
3ª) Que o desprazamento se realice por algunha ou algunhas das seguintes persoas:
1) Por persoas deportistas federadas participantes en competicións oficiais
cun calendario aprobado para a tempada 2020/2021.
2) No caso de acreditarse a súa necesidade, sparrings das persoas deportistas
federadas de alto nivel, de alto rendemento deportivo ou incluídas en
programas de tecnificación e rendemento deportivo, recoñecidas polo
Consello Superior de Deportes ou pola Secretaría Xeral para o Deporte ou
órgano autonómico competente da Administración autonómica.
3) Outro persoal autorizado (delegados, etc.)
4ª) Que a persoa que se desprace porte, durante o desprazamento, un certificado,
segundo o modelo adxunto, da correspondente federación ou club deportivo
federado co seguinte contido mínimo:
1) Identificación da persoa que se despraza e da súa participación nunha
competición incluída no calendario oficial da correspondente federación
deportiva.
2) Lugar do adestramento xustificando a súa vinculación coa participación
nunha competición incluída no calendario oficial da correspondente
federación deportiva e/ou lugar da competición.
3) Data e horario de realización do adestramento e/ou da celebración da
competición.
4) Xustificación da non existencia de alternativas de realización do
adestramento e/ou da celebración da competición nun ámbito territorial
que non exixa un desprazamento afectado polas limitacións á liberdade
de circulación vixentes.
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No caso de certificacións emitidas polos clubs, estes deberán comunicar á Federación
respectiva un listado dos mesmos, a efectos do seguimento e verificación por parte destas. As
Federacións Deportivas Galegas remitirán á Secretaría Xeral para O Deporte a información sobre os
certificados emitidos, coa relación nominal dos deportistas e outros axentes autorizados.
A modo de resumo, volve a actividade deportiva federada aos nosos clubs para todos os
nosos/as deportistas aínda que deberá retomarse progresivamente, por unha banda coa vocación de
minimizar o risco de contagios por COVID-19 e por outra para paliar na medida do posible o risco de
lesión motivado pola inactividad das últimas semanas; o protocolo da FGJUDO, que continúa publicado
na web, dispón de indicacións á hora de retomar a práctica posteriormente ao abandono da mesma
por baixa deportiva, vacacións ou outros motivos durante 7 días ou máis que sería aconsejable seguir
cos seus deportistas por parte de todos os profesores-adestradores (punto 5.2 do protocolo).
Como sempre, continuemos coa práctica deportiva con SENTIDIÑO, co obxecto de que
continúe como ata agora sen incidencia significativa de contagios de COVID-19 entre os nosos
federados.

Saúdos cordiais,

A Coruña, 16 de febreiro de 2021.
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Mario Manuel Muzas Cobo.
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