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2.- O PROGRAMA XOGADE 2022/23 

A actividade  deportiva  federada de  competencia  autonómica  e  tal  como se  estableceu  na 

introdución,  seguirá  o  marcado  nos  correspondentes  protocolos  federativos  das  federacións 

adheridas.   Para  a  tempada  2022/23  e  na  data  da  publicación  do  presente  protocolo  as 

federacións adheridas ao seguro deportivo 6-16 do Xogade son: atletismo, bádminton, baloncesto, 

balonmán, béisbol e sófbol, birlos, boxeo, ciclismo, deporte autóctono (modalidade de billarda) 

esquí  náutico,  fútbol,  halterofilia,  hípica,  hockei,  judo,  karate,  kickboxing,  kung-fu,  loita, 

motociclismo,  natación,  orientación,  pádel,  petanca,  piragüismo,  remo,  rugby,  salvamento  e 

socorrismo, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tríatlon e péntatlon moderno, voleibol, 

xadrez e ximnasia.  

As liñas de actuación non federadas do programa Xogade na súa edición 2022/23 engloban 

as seguintes actividades: 

● Actividade deportiva escolar que recolle as modalidades de atletismo en pista, bádminton, 

baloncesto,  balonmán,  campo  a  través,  duatlon,  fútbol  sala,  multixogo  6-8,  natación, 

orientación, patinaxe artística, tenis de mesa, voleibol, xadrez e xogando co atletismo 

● Coñece o meu club 

● Xogando coa auga e co vento 

● Xogos tradicionais e populares 

● Actividades de promoción 

Para  o  desenvolvemento  das  actuacións  non  federadas  anteriores,  seguirase  o  marcado  no 

presente Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO Xogade 2022/23, na Normativa Xeral do Programa 

e nas normativas específicas de cada modalidade. Teranse en conta en cada caso os protocolos e 

plans  de  adaptación  ao  contexto  da  Covid-19  do  transporte,  das  instalacións  e  dos  centros 

educativos nos que se desenvolva e as restricións sanitarias vixentes.
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● No caso de que as actividades se desenvolvan en centros educativos e/ ou instalación 

públicas/  privadas,  serán  de  aplicación  os  protocolos  e  plans  de  adaptación  ao 

contexto da Covid-19 das citadas entidades, se axustarán ao marcado no protocolo 

FISICOVID-DXTGALEGO Xogade 2022/23 e as restricións sanitarias do momento.

6. Manter actualizada a información aos participantes nas actividades

● Os organizadores das actividades deberán facilitar  información a todos os axentes 

vinculados nas actividades do programa, sobre as medidas de hixiene e seguridade 

adoptadas.

7. Adaptar as actividades ás actualización das restricións sanitarias

● O desenvolvemento das actividades e programas axustaranse aos protocolos das 

instalacións, dos centros educativos e da actividade/evento en cuestión, así como 

as restricións e recomendacións sanitarias de cada momento.

5.- DIFUSIÓN E COMUNICACIÓN DO PROTOCOLO FISICOVID-

DXTGALEGO XOGADE 2022/23 

O protocolo  FISICOVID-DXTGALEGO  Xogade  2022/23  será  de  obrigada  observancia  para  o 

conxunto  dos  estamentos  implicados  no  programa  e  deberá  publicarse  na  páxina  web 

https://xogade.xunta.gal/ e na aplicación de Xogade. 
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