
 Rúa Madrid 2-4, 2º, Fontiñas
 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Tfno.: 881 996 342/43 - Fax: 881 996 346
 E-mail: secretaria.deporte@xunta.es

en A Coruña a 27 de outubro,Dº Roberto García Fernández,Xefe Servizo Deportes de A Coruña
da Secretaría Xeral para o Deporte e coordinador dos grupos de traballo de DEPORTES AO AIRE
LIBRE para a elaboración e supervisión dos protocolos FISICOVID-DXTGALEGO

CERTIFICA

1 Que consonte ao disposto no apartado 3.21 do Anexo do Acordo do Consello da Xunta
de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan
para a transición cara a unha nova normalidade, publicado por Resolución do 12 de
xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade (Diario Oficial de
Galicia  nº  115,  13.06.2020),  a  Federación  Galega  de  CICLISMO  presentou  unha
actualización do seu protocolo FISICOVID-DXTGALEGO para a práctica do CICLISMO no
que  se  establecen  as  medidas  para  facer  fronte  á  crise  sanitaria  ocasionada  pola
COVID-19 no ámbito do deporte federado autonómico; en diante o protocolo.

2 Que dito protocolo axústase aos requirimentos establecidos na Resolución do 15 de
xuño de 2020 da Secretaría  Xeral  para o Deporte pola  que se  aproba o protocolo
FISICOVID-DXTGALEGO  no  que  se  establecen  as  medidas  para  facer  fronte  á  crise
sanitaria ocasionada pola COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia (Diario
Oficial de Galicia nº 120, 19.06.2020) e 

3 Que xunto ao anterior, o protocolo axústanse ao establecido na normativa en vigor
sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada
polo COVID-19, para a realización da práctica deportiva de Ciclismo en estrada, Btt,
Ciclocross,  ciclismo  para  todos  e  Escolas tanto  en  adestramentos  como  en
competicións.
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=rmYJXviXd7
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