
CIRCULAR 16/2021

A tots els clubs de la província de Castelló.

Estimats amics i amigues, la normativa COVID ha anat modificant-se en funció de
l’evolució de la pandèmia.

En este moment tots sabem que la nostra província es troba en una posició envidiable
pel que fa als contagis i al nombre de persones que es troben hospitalitzades.

No obstant això no hem de baixar la guàrdia pel que fa al funcionament del nostre
esport que està sent, fins ara model per a la resta.

És  per  este  motiu que  em permet  recordar-vos  quina  és  la  normativa  actual  que  han
consensuat el Patronat (propietari de la instal·lació) i la pròpia FACV (organitzadora a
través dels clubs provincials) en matèria de l’ús davant competicions.

La  normativa  que  vos  recorde  és  d’obligat  compliment.  Si  no  és  així,  el  club
organitzador a través del delegat Covid nomenat a tal efecte, podrá fer abandonar de la
instal·lació no solament a atletes sinó també a entrenadors.

1. ATLETES:
 Només està permés l’entrada a la instal·lació per a competir seguint a més a més

l’horari designat per l’entrada en ella així com l’accés a la càmera de cridades.
 Els i les atletes, una vegada acabada la prova, han d’abandonar la instal·lació.
 Si un atleta ha de doblar prova, pot romandre a les pistes. A tal efecte des de la

direcció tècnica es designarà un lloc adient. Este lloc no es pot abandonar fins que no
haja d’accedir a escalfar de cara a l’altra prova.

 Hem de procurar que els atletes no es “relacionen” amb altres que no siguen del
seu propi grup o nucli d’entrenament, mantenint sempre que siga possible les
distàncies.

2. ENTRENADORS
 Només poden accedir a les pistes aquells entrenadors i entrenadores amb llicència en

vigor siga del nivell que siga.
 Un entrenador o entrenadora ha de romandre fora de la pista per assessorar als

seus deixebles. Està prohibit que córreguen al seu costat mentre els atletes
disputen les seues proves.

3. DELEGATS
 En les competicions de caràcter individual, no és possible que ningun delegat d’equip

puga entrar a la instal·lació. Només es permetrà quan la competició ho siga a títol
d’equips. En eixe cas podrà entrar un delegat per acompanyar als xics i un altre
per acompanyar a les xiques.



Espere que tot el món siga comprensiu amb estes directrius i que no passe com dissabte 
passat on una persona volia entrar sense permís i vàrem tindre algun “problema”.

Moltes gràcies i sort.

Castelló, 13 d’abril de 2021

Signat: Antoni Simarro,

Delegat d’atletisme en Castelló de la FACV
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