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PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTUACION COVID-19 

TRAIL/ANDAINA DE ORRO 

26 de decembro de 2021 

 

A volta ás competicións oficiais deportivas non profesionais de ámbito estatal, veñen marcadas polo 

protocolo estabrecido polo Consello Superior de Deportes, ó que cada Federación acerca o seu de 

reforzo.  

O noso Trail / Andaina, por ser unha proba oficial no calendario da Federación Galega de Orientación 

(FEGADO) será de aplicación o Protocolo FISICOVID-DxT GALEGO da Federación Galega de 

Orientación (FEGADO), certificado pola Secretaría Xeral para o Deporte o 27 de Xaneiro de 2021 

[consultar Protocolo FISICOVID-DxT GALEGO FEGADO]. 

Neste documento resumimos as medidas a levar a cabo na nosa nuestra proba, tanto pola organización 

como polos participantes antes, durante e despois da competición. 

 

 

Características da competición 

Denominación da competición. TRAIL/ANDANA DE ORRO. Proba Popular de Orientación. 

Data: Domingo 26 de decembro de 2021. 

Organiza: Club Gallaecia Raid (Culleredo, A Coruña) 

Especialidade: TRAIL/ANDAINA DE ORIENTACIÓN. A carreira na especialidade de orientación a pé baseada na 

lectura do mapa e a navegación por sendeiros, camiños, pistas e zoas abertas, na estratexia de elección de 

controis a visitar e na capacidade de resistencia. Tempo  límite de 3 a 4 horas en función das categorías. 

Na competición de Trail os deportistas progresan individualmente. Na Andaina poden progresar en grupos dun 

máximo de 5 persoas cumplindo unhas normas de separación máis estrictas que na competición individual. 

Sempre será unha especialidade sen contacto e respetando unha distancia mínima interpersonal de 3 metros. 

Dimensións da zoa deportiva: mapa  (Concellos de Culleredo e Arteixo). Superficie aproximada 20 km2. Escala 

1:15.000. Equidistancia 10 metros. 

Percorrido libre: O precorrido é libre (non está marcado sobre o terreo) en función da estratexia de cada 

deportista. A orde de paso polos controis é lineal sendo obrigatorio pasar por tódolos controis. 

Duración de carreira: Tempos comprendidos entre 1 y 4 horas, en función das categorías. 

Nº de puntos de control (balizas): 11 na andaina, 15 no trail curto e 22 no trail longo. 

Estimación das distancias para o mellor corredor: 21 km no trail longo, 16 Km no trail curto e 10 Km na andaina.  

Regulamento e normativa. O regulamento será específico para esta proba. A carreira é lineal, débese pasar por 

tódolos controis.  

http://fegado.es/web/uploads/documents/file/42e/6025dc3b78-protocolo-fisicovid-fegado_act-xan2021_completo_signed.pdf
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Número de participantes e xestión das saídas. 

 

Número de deportistas: Máximo 350 deportistas en total das 3 categorias: 100 no trail longo, 100 no trail curto 

e 150 na andaina. 

Nº de categorías: Existen un total de 3 categorías ou distancias. Tódolos competidores dunha mesma categoría 

teñen o mesmo mapa, coa mesma númeración dos puntos de control. Algúns controis coinciden entre as 3 

categorías. A dispersión se produce porque as saídas se realizarán de forma escalonada, por categorías e hacia 

zoas do mapa diferentes.  

Saída por categorías: 

A saída se efectuará por categorías. 

● A saída da andaina estará formada por 3 caixóns de Saída diferentes sendo a categoría que sairá de 

primeiro hacia a zoa Norte do Mapa. Sairán en grupos dun máximo de 5 participantes por minuto. 

 

● Os Trails empezarán a sair 10 minutos despóis hacia a zoa Sur do Mapa. Se establecerá saída con baliza 

Start, saíndo 5 corredores por minuto. Na saída do Trail se utilizarán varias balizas “start”, de forma que 

se poidan realizar varios corredoiros de saída escalonados e salir 5 deportistas cada minuto.  

A chegada a meta será escalonada no tempo debido aos diferentes percorridos e niveis dos participantes. 

Unha vez chegado a Meta deben Descargar a Pinza electrónica e Marchar da Zona de Competición e Meta. 

Haberá varias zoas de descarga separadas. 

 

O espazo elixido permite ampliar e dispersar as zoas de saída e manter as distancias de seguridade. 

 
 
Campo de Fútbol de Orro: Espazo habilitado para saídas escalonadas: espazo amplio. 
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PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTUACION COVID-19 

O noso Trail / Andaina, por ser unha proba oficial no calendario da Federación Galega de Orientación 

(FEGADO) será de aplicación o Protocolo FISICOVID-DxT GALEGO da Federación Galega de 

Orientación (FEGADO), certificado pola Secretaría Xeral para o Deporte o 27 de Xaneiro de 2021 

[consultar Protocolo FISICOVID-DxT GALEGO FEGADO]. 

Importante COVID VIAXEIROS de zoas de alto risco de ámbito internacional ou estatal. 

Debido á diferenza de incidencia e de estados de risco de propagación da infección do virus Sars-CoV-
2 nas distintas Comunidades Nacionais, e có fin de previr a súa propagación; soamente se permitirá a 
inscripción na proba a residentes da Comunidade Autónoma Galega.   

 

Compatibilidade coas medidas adoptadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.  

A data actual (3 de decembro de 2021) non existe ningunha limitación de permanencia de 
grupos de persoas en espazos públicos ou privados. 

A data actual (3 de decembro de 2021) non existe ningunha limitación de entrada e saída de 

persoas en determinados ámbitos territoriais. 

A data actual (3 de decembro de 2021) non existe ningún concello con Nivel de Restrición 

Máxima ou Alta (entrada en vigor ás 00:00 horas do 27/11/2021). 

 

Normativa de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia 

ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade 
Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan 
de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-2_gl.pdf 

ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 29 de setembro de 2021 
pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-1_gl.pdf 

ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 
2021, pola que se establecen medidas de prevenciónespecíficas como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a 
Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211125/2825/AnuncioC3K1-251121-5_gl.pdf 

ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que 
se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211126/2827/AnuncioC3K1-251121-1_gl.pdf 

http://fegado.es/web/uploads/documents/file/42e/6025dc3b78-protocolo-fisicovid-fegado_act-xan2021_completo_signed.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-2_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-2_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-2_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-1_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211125/2825/AnuncioC3K1-251121-5_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211126/2827/AnuncioC3K1-251121-1_gl.pdf
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As medidas previstas terán efecto desde as 00.00 horas do día 27 de novembro de 2021 

 

Análisis de las incidencias a 29 de noviembre en los Concellos de Culleredo y Arteixo 

  

 

Sobre o uso da máscara na Comunidade Autónoma de Galicia de aplicación 

● A máscara é obrigatoria en todo momento para as persoas de seis ou máis anos en espazos 
cerrados ou que se encontren abertos ao púbrico, auinda que se poida garantir a distancia 
de seguridade interpersoal de 1,5 metros. 

● Na vía púbrica e en espazos ao aire libre, e en ámbolos dous casos, cando a aglomeración 
de persoas impidan manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. 

● Nos medios de transporte aéreo, marítimo, autobús, por ferrocarril e estacións de viaxeiros 
así como nos transportes púbricos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de 
ata nove prazas incluido o conductor. 

EXCEPCIONES ao uso da máscara na Comunidade Autónoma de Galicia 

● Durante a práctica de deporte individual en espazos ao aire libre ou na vía púbrica, 
exclusivamente durante a realización da práctica deportiva, sempre que, tendo en conta a 
posible concurrencia de persoas e as dimensións do lugar, poida garantirse o mantemento, 
en todo momento, da distancia de 1,5 metros con outras persoas ou deportistas non 
convivintes.  
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A Continuación resumimos as medidas a levar a cabo na nosa proba, tanto pola organización como 

polos participantes antes, durante e despóis da competición: 

FUNCIONAMIENTO DO CENTRO DE COMPETICIÓN. Deportistas e acompañantes sempre con máscara nas zoas 

de aparcamento, saída e meta. 

 

SAÍDAS EN 3 BLOQUES separadas entre sí. Deportistas con máscara. Os deportistas entran na zoa de 

saída (previo rexistro de temperatura e lavado de máns con hidroxel). Será necesario un espazo de 50 x 

50 m (2.500 metros cadrados) para un máximo de 150 corredores por categoría). Existirá carpa de 

aillamento COVID. 
 

Deportistas con máscara. Os membros da organización velarán por que as saídas sexan escalonadas, 

respetándose as distancias entre os corredores e neutralizándoos de ser necesario. 
 

⮚ Nos trails os deportistas avanzan individualmente hacia o primeiro control. Os deportistas 

deben competir OBRIGATORIAMENTE con máscara como mínimo en todas as zoas semiurbáns. 

Se extenderá o seu uso, de ser necesario ata o primeiro control en espazo non urbán. En 

carreira deben respetar a distancia de seguridad recomendada de 3,0 metros entre corredores. 

 

⮚ Na andaina, poderán progresar en grupo máximo de 5 persoas (con máscara ou mantendo a 

distancia de seguridade de 3 mestros entre eles en todo momento) ou de forma individual. 

A distancia de seguridade entre grupos será dun mínimo de 6 metros. Os deportistas deben 

competir OBRIGATORIAMENTE con máscara como mínimo en todas as zoas semiurbáns. Tamén 

se extenderá o seu uso, de ser necesario ata o primeiro control en espazo non urbán. En carreira 

deben respetar a distancia de seguridade recomendada de 3,0 metros entre corredores ou 

manter a máscara en todo momento. 
 

MOI IMPORTANTE: CONDUCTA INDIVIDUAL EN CARREIRA. Os deportistas deben respetar a distancia 

de seguridade recomendada de 6,0 metros entre grupos da andaina ou 3 metros entre corredores para 

poder correr sen mascarilla. 

 

MOI IMPORTANTE: AGLOMERACIÓN DE DEPORTISTAS EN CARREIRA: A PROBA FOI DISEÑADA PARA 

GARANTI-LA DISPERSIÓN DOS DEPORTISTAS, pero se por circunstancias de carreIra se produxese unha 

improbable aglomeración de deportistas (nun punto de control, ao longo dun tramo, nun cruce de 

camiños, no tramo de chegada a meta, etc.), OBRIGATORIAMENTE deben colocarse a máscara ata que 

se resolva a situación. 

 

MOI IMPORTANTE DEPORTISTAS EN TRAMOS “URBÁNS OU SEMIURBÁNS”: Tamén será OBRIGATORIO 

o uso de máscara en tramos “urbáns o semiurbáns” para garanti-la distancia de 3,0 m respecto a 

terceiras persoas (outros alleos), nos puntos de avituallamiento en carreira e inmediátamente según se 

sobrepase a liña de meta. 

 

MOI IMPORTANTE: Aplicar BOAS PRÁCTICAS: Os deportistas/grupos de andaina máis lentos deben 

cede-lo paso aos máis rápidos nos adelantamentos ou cruces. Os deportistas deben separarse 6 metros 

unha vez rexistrado o paso por un punto de control para deixar o acceso libre a outros deportistas. Os 

deportistas non deben circular inmediatamente detrás doutros deportistas senón en diagonal, etc. 
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EVALUACIÓN DOS RISCOS DE TRANSMISÓN DE SARS-COV-2  
(en base aO Documento dO Ministerio de Sanidad “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el 

contexto de nueva normalidad por covid-19 en España con fecha 16 de septiembre de 2020”) 

Número de asistentes e características: 

Número de asistentes previstos: en base a participación anteriores asistirán un máximo de 350 

deportistas. 

● Lugar de procedencia: A procedencia dos participantes será da Comunidade Galega. 
 

● Edad dos deportistas: Nas categorías de trail corto e longo os menores de 18 anos deberán aportar 
o consentimento paterno. A andaina non terá límite de edad. 
 

● Condicións de saúde: Se esixe un estado óptimo de saúde descartando sempre síntomas de COVID. 
Deben apuntarse na categoría axeitada á súa idade e condición física. Deberán coñecer a 
información COVID dos boletíns e firmar un Documento de Declaración Responsable, que declare 
a ausenza de contactos, síntomas ou riscos de padecer COVID (modelo da la Federación Galega de 
Orientación FEGADO) e ter lido o protocolo COVID da proba. 

[modelo DECLARACIÓN RESPONSABLE FEGADO_Act out 2021]  

 

 

 

Características dos lugares onde se vai desenvolver o evento: 

● Concellos. A actividade se desenvolve totalmente ao aire libre nos Concellos de Culleredo e Arteixo 
● Zoas acotadas en saída. Se delimitarán zoas acotadas ao aire libre no campo de fútbol de Orro. 
● Secretaría. Se establecerá unha secretaría nunhas mesas ao aire libre con carpa. 
● Servicio médico. A proba conta cunha ambulancia medicalizada. Existirá unha carpa de aillamiento 

COVID. 
● Tabla de valoración cos datos da proba TRAIL / ANDAINA DE ORRO para darlle a consideración de 

nivel de risco baixo, medio, alto: 
 

TABLA PARA DETERMINAR O RISCO BASEADO NAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO 

ALTO RISCO MEDIO RISCO BAIXO RISCO 

  
Baixo porcentaxe  de participantes 

doutras áreas con maior incidencia 

  
Baixo porcentaxe de participantes  

vulnerables  

  
Non se realizan ou baixo 

porcentaxe de participantes 

realizan actividades de alto risco 

about:blank


                                                                

 
 

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTUACION COVID-19 | TRAIL/ANDAINA ORRO 2021 

Página 7 de 10 

  
 
 
 

GALLAECIA   

RAID 

durante o evento (cantar, contacto 

físico, compartir materiais, etc.)  

  

É posible manter a distancia física 

en todo momento (excepto nos 

adiantamentos puntuais e cruces en 

carreira, ondee se aplicará o 

protocolo de boas prácticas 

FEGADO).  

  
No espacio exterior (máis de 20 

km2)  

Alto porcentaxe dos participantes 

están de pé en movemento 

durante todo o evento (deportistas 

que progresan individualmente ao aire 

libre, con saídas escalonadas e percorridos 

de libre elección: ASIMILIABLE A RISCO 

BAIXO). 

  

  
 

Número baixo de lugares onde se 

pode producir un contacto estreito  

Evento de longa duración (>2 

horas) (deportistas que progresan 

individualmente ao aire libre, con saídas 

escalonadas e percorridos de libre 

elección: ASIMILIABLE A RISCO BAIXO). 

 
 

 

A valoración do NIVEL DE RISCO BASEADO NAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO é BAIXO. 

 
 

 

TABLA PARA DETERMINAR A VALORACIÓN GLOBAL DE RISCO 

Risco baseado nas 

características 
Capacidade alta de mitigación dos riscos 

BAIXO RISCO BAIXO 

A valoración GLOBAL DO RISCO é BAIXO 

 

 

MEDIDAS NA ORGANIZACIÓN  

• Proba declarada SEN PÚBRICO. 

• Progresión con distancia de 3,0 metros entre deportistas. Posibilidade de progresión en grupo 

na andaina (máximo 5 deportistas) con separación de 6 metros entre grupos e de 3 metros 

entre os membros de un grupo (ou uso de máscara permanente se non se pode asegurar a 

separación). Uso de máscara en espazos de saída, meta, espazos urbáns e cando non sexa 

posible manter dita distancia de seguridade. 
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• Materiais antiCOVID proporcionados pola Federación Galega de Orientación (FEGADO). 

• Farase un croquis do evento coas zoas de competición estabrecidas e os puntos de 

desinfección creados. 

• Todo o persoal da organización terá mascarilla e xel hidroalcohólico e levará a cabo 

continuamente accións de limpeza persoal e na súa área de responsabilidade. 

• Os organizadores da secretaria e cronometraxe, ademáis da máscara usarán pantalla de 

protección (ou disporán de máscaras de reemplazo en cantidade suficiente) no caso de ser 

necesario (lluvia, etc.). 

• As tarxetas Sportident proporcionadas desinfectaranse antes e despóis do seu uso, 

entregándose e recolléndose sen contacto físico. 

• Os mapas entregaranse no momento da saída evitando o contacto físico. Se repartirán dorsais 

para ter identificado ós deportistas en caso de accidente. 

• A saída non se fará en masa, escalonarase en grupos de 5 corredores separados un minuto. 

Nos boxes de espera se manterán a unha distancia mínima de DOUS (2) metros entre 

deportistas en todo momento e CINCO (5) metros entre grupos da andaina (recomendables 

DOUS metros no protocolo estatal). 

• Se fará toma de temperatura aos deportistas na presaída. Tamén aos membros da 

organización. 

• O material de publicidade se colocará o suficientemente aillado para non entrar en contacto, 

sendo desinfectado á hora do seu montaxe e desmontaxe. 

• Non se darán resultados impresos, todo será posto en liña tendo que comprobar a través dos 

seus propios móviles o resultado final. 

• A organización non ofrecerá asistencia. Cada participante será o responsable de portar o seu 

material. 

● Se habilitarán dúas zonas de avituallamento con bidóns de auga onde os membros da 

organización poderán reencher os vasos ou bidóns dos deportistas con bidóns de auga sen que 

teñan contacto con eles. 

• Se evaluará a zoa de meta, asegurando espazo entre deportistas, programando tempos de 

chegada escalonados entre diferentes bloques en función da hora de saída, evitando 

aglomeracións. 

• Non haberá ceremonia de entrega de premios: os trofeos se entregarán aos primeiros 

clasificados de forma individual e con máscara e hixiene de máns con hidroxel á hora de entrar 

ao pódium. 

 

MEDIDAS NOS PARTICIPANTES 

• Terán que firmar unha Declaración responsable (aceptación de condicións de participación, 

deber de información e consentimento informado). A organización terá un rexistro de tódolos 

inscritos e os conservará durante polo menos un mes dende a data de fin do evento. 

• Medida de autoprotección. Pese a non ser un deporte de contacto, se recomenda a tódolos 

deportistas e membros da organización a realización dun auto-test de antíxenos nas 24-72 horas 
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previas á competición. No caso de que a situación nas datas da proba o esixa, poderá esixirse a 

realización de este test a tódolos participantes e membros da organización.  

• Se recomenda ter instalada a ferramenta de Governo Radar Covid19. 

• A máscara sempre é obrigatoria no Centro de Competición. 

• Durante a competición, a máscara será obrigatoria en: 

⮚ Na zoa de presaída 

⮚ Situacións de carreira nas que se poidan producir aglomeracións (nun punto de control, 

ao longo dun tramo, nun cruce de camiños, etc.). 

⮚ En tramos “urbáns ou semiurbáns” para garantir a distancia de 3,0 m respecto a terceiras 

persoas (outros alleos). 

⮚ Unha vez sobrepasada a liña de meta. 

• Tódolos participantes levarán máscara na súa mochila. 

• Os participantes han de manter unha distancia de seguridade de 3 metros respecto a outros 

deportistas ou cos seus propios compañeiros na andaina, e de seis metros entre grupos de 

andaina (máximo 5 membros por grupo). 

• Na saída e chegada, os participantes seguirán as indicaciones e atravesarán polos los 

corredoiros de entrada e saída. Terán que abandoar a zona de competición en canto rematen. 

• Os corredores non poden compartir comida nin bebida. 

● Os deportistas deberán levar os seus propios bidóns de auga que se poderán reencher polos 

membros da organización nos puntos de avituallamento, sen contacto. 

 

 

FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES 

-Director da Proba: Manuel Pedre Vázquez 

-Coordinador Covid Club: Iván Somoza Argibay 

-Delegado de Campo: Elena Arcos Trillo Responsable das funcións que se estabrezcan para a proba, 

en contacto directo co coordinador 

 

DOCUMENTOS MÁIS RELEVANTES 

 

PROTOCOLO DE REFERENCIA: Protocolo FISICOVID-DxT GALEGO de la Federación Galega de 

Orientación (FEGADO) [consultar Protocolo FISICOVID-DxT GALEGO FEGADO Act. out 2021], certificado 

por la Secretaría Xeral para o Deporte el 27 de enero de 2021 [ver]. 

 

 

https://fegado.es/web/uploads/documents/file/93d/615ffd1822-protocolo-fisicovid-fegado_act-out-2021.pdf
https://fegado.es/web/uploads/documents/file/bf9/615ffc5ddd-02_certificacion-do-protocolo-fegado-sprint-por-sxd-7out2021.pdf
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