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RETORNO AOS ADESTRAMENTOS E Á COMPETICIÓN

FEDERACIÓN GALEGA DE VOLEIBOL

Firma

A aprobación esta semana por parte da Secretaría Xeral para o Deporte do protocolo
FISICOVID-DXTGALEGO continua a recuperación fronte á crise sanitaria ocasionada pola
COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia.
 
Grazas a esta ferramenta, que establece as bases a seguir polas federacións deportivas
galegas para a elaboración de protocolos propios, a Federación Galega de Voleibol pode
seguir traballando na búsqueda de solucións para a actual situación que estamos a vivir e
que é incompatible con aspectos intrínsecos do noso deporte, tanto na modalidade de pista
coma na de praia.
 
O obxectivo primordial é o de limitar ao máximo posible a capacidade de transmisión do
coronavirus en todo o proceso da práctica deportiva, incluíndo desde o primeiro
desprazamento cara a instalación ata despois do mesmo, polo que a complexidade de
elaboración de ditos protocolos fai que o proceso sexa máis lento do que a todos nos
gustaría.
 
Unha vez elaborados, ambos protocolos serán comunicados á Secretaría Xeral para o
Deporte e publicados a través das canles oficias da Federación como son a páxina web e as
redes sociais. Ademáis, a FGVb irá informando aos clubes de todo o proceso, tendo en conta
 as súas ideas e opinións co fin de optimizar ao máximo a ferramenta e poder realizar unha
volta á “nova normalidade” o máis segura e breve posible. 
 
Actualmente, os adestramentos tanto individuais coma colectivos, poden levarse a cabo en
grupos de 25 persoas como máximo, sempre tendo en conta as medidas de seguridade,
como son as de distancia interpersoal e hixiene. Recordamos tamén a vixencia de todas
aquelas especificadas a través dos organismos oficiais para a nosa Comunidade Autónoma,
polo que apelamos á responsabilidade dos deportistas e técnicos para levar a cabo
estas sesións.
 
Asegurar unha práctica deportiva segura despois desta crise sanitaria é a máxima prioridade
da FGVb, polo que trataremos de propoñer alternativas que nos permitan desfrutar e
fomentar o noso deporte sempre e cando os deportistas, técnicos e aficionados non corran
riscos. 
 
Entendemos e agradecemos a paciencia que o Volei Galego está a ter nestes momentos,
pero recordamos que xa queda menos para desfrutar do noso deporte, e que volveremos
máis fortes que nunca.

#VoleiGalego


