
 

PROTOCOL DE SEGURETAT EN RELACIÓ AMB EL COVID-19. 

REGATA CAMPEONAT DE CATALUNYA  DE RADIOCONTROL CLASE IOM 

A LES INSTAL·LACIONS DEL CANAL OLIMPIC DE CATALUNYA 

 

 MESURES DE SEGURETAT 

A- Els participants  hauran de portar mascareta durant tot el temps que estiguin dins de recintes tancats. En las 
zones exteriors sols serà obligatòria la mascareta quan no es pugui mantenir la distancia de seguretat de 1,5 
metres. 

B- Es posaran a disposició dels participants  2 dosificadors de solució hidroalcohòlica   
C- Es posarà un rotllo de paper i solució desinfectant per netejar els elements comuns que, en cas que un altre 

participant hagués de tocar-lo, es pogués fer una neteja-desinfecció 
D- Els equips de muntatge del camp de regata, boies, motor, embarcació només seran manipulades per la 

mateixa persona. En cas de tenir que intervenir una segona persona es netejarà i desinfectarà tots els 
elements. 

E- Els participants mantindran una distància de seguretat de com a mínim 2 metres. Es situaran en el perímetre 
del canal mantenint aquesta distància durant el transcurs de les proves. 

F- Les operacions de botadura i avarada dels vaixells es farà respectant aquesta distància de seguretat. 
G- Es facilità el nom, número de llicència  i telèfon de tots els participants.   
H- Tots els participants hauran de obeir a les ordres del jutge- director de la regata el qual serà qui organitzarà 

la  distribució i mobilitat dels participants. 
I- Es preveu una assistència de 20 a 25 persones en total. 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
La prova  –Regata de vela a radiòcontrol - consisteix en una “cursa” de vaixells controlats a través d’un 
comandament a distància.  El regatista ha de completar un recorregut anomenat barlovent -sotavent en el 
qual hi ha unes boies que ha de deixar per la banda que estableix dit recorregut a mode de circuit fins 
completar-lo.  
Durant el dia es van fent mànegues fins l’horari que estableix les instruccions de regata. 
 

  



 

MODEL BÀSIC DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  

MAJORS D’EDAT  
En/na ____________________________________ amb DNI/NIE ___________________; 

Correu electrònic: _______________________________________________; 

Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat 
positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi 
tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré 
d’accedir a la instal·lació esportiva i/o no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui 
desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació. 

3. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto 
complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas 
d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

4. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas 
de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables 
davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i/o participar de les activitats esportives,  
signo la present declaració de responsabilitat i consenteixo explícitament el tractament de les dades que hi 
ha en aquesta declaració. 

 

Signatura  

 

 

Data: 


