
FAQS sobre les noves mesures per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i seguir navegant

Poden obrir els club de vela les seves instal·lacions esportives?
Poden obrir les instal·lacions esportives tant cobertes com descobertes amb la finalitat d’acollir el desenvolupament d’entrenaments.
Les instal·lacions i equipaments en espais tancats (pavellons, gimnasos, piscines, etc.) poden obrir amb aforament al 30%, cita prèvia i control d’accés.

Poden obrir els clubs de vela les seves instal·lacions descobertes, com puguin ser varades i rampes?
Es permet l’obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure sempre amb control d’accés i al 50% d’aforament.

Es podem obrir els vestuaris?
Si.Es podran fer ús de vestidors únicament pels usuaris que practiquin l’activitat aquàtica, tot garantint la distància interpersonal.

Es pot competir?
Si. Es permet la represa de les competicions catalanes que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, regates de Nivell 1 i 2,  i es
manté la celebració de competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professional. Totes les competicions autoritzades s’han de celebrar sense
públic.
Els/les esportistes poden saltar-se la limitació de mobilitat comarcal per assistir les competicions d’aquestes categories. El club o l’entitat esportiva a
què pertanyi l’esportista, ha d’acreditar que aquest/a assistirà a la competició. (doc model)

Es pot entrenar?

Si, totes les persones que disposin de llicència federativa en vigor i tinguin previst participar en competicions estatals o internacionals pròximament.

Les activitats esportives federades podran superar el grup de sis persones sempre que es garanteixi no superar l’aforament indicat.

Els/les esportistes poden saltar-se la limitació de mobilitat comarcal per assistir als entrenaments. El club o l’entitat esportiva a què pertanyi
l’esportista, ha d’acreditar que aquest/a s’està entrenant per a la participació en les indicades competicions o esdeveniments esportius. (doc model)

Es pot navegar?
Sí. La pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física , incloent-hi les
nàutiques. Per tant, es permet la pràctica esportiva en la comarca de residència en grups de màxim 6 persones, excepte en les activitats federades
sempre que es garanteixi no superar l’aforament indicat.

Es poden fer classes i activitats esportives en instal·lacions descobertes ?
Si. En grups limitats a un màxim de 6 persones, inclòs el tècnic si n’hi ha. Aquesta limitació, però, no afecta les activitats esportives federades, sempre
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que es garanteixi no superar l’aforament indicat.

Es pot realitzar activitat esportiva escolar fora del centre educatiu?
Si, entre les excepcions a la limitació de mobilitat comarcal, també hi ha els desplaçaments motivats per al desenvolupament d'activitats docents i
d'activitats d'intervenció socioeducativa que comportin sortides del centre educatiu, sempre que no impliquin pernoctació. Es reprenen les activitats
no reglades i d'esport escolar per a joves a partir de l'educació secundària sempre que mantinguin els grups de l'activitat lectiva.

S’autoritzen les activitats esportives extraescolars?
Sí, les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat
pública o privada i dirigides a infants escolaritzats en les etapes d'educació infantil i d'educació primària, es poden realitzar amb un màxim de sis
alumnes. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables o part d'aquests poden desenvolupar les activitats
amb més de sis alumnes, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups.

Les activitats d'esport escolar dirigides a infants i joves escolaritzats en l'etapa d'educació secundària obligatòria es podran fer quan aquestes es
realitzin mantenint els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

A banda de les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar ja permeses fins al moment, s’autoritzen les sortides i
activitats escolars fora de la comarca amb pernoctació sempre que es garanteixi l'estanquitat dels grups bombolla escolars.

Podem realitzar un campionat social propi?
No. Només es poden realitzar les competicions que donen accés a competicions estatals i internacionals, o sigui les regates considerades de nivell 1 i
2 del calendari oficial de la FCV.
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