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Protocolos a serem adotados 

1.Inscrições: 

 Não será permitida a inscrição de atletas que 

estejam classificados como classe de risco no 

contágio da covid-19. 

 Haverá uma caixa de marcação com tempos 

pré-estabelecidos para separação de pelotões. 

 As inscrições serão limitadas a um número pré-

estabelecido de atletas. 

2.Retirada de kit: 

 A retirada de kits obedecerá todas as normas 

estabelecidas pelo decreto municipal para 

comércio. 

 O atleta receberá em seu kit os EPIS 

necessários para a prevenção de contágio. 

 O atleta receberá um manual com o passo a 

passo do que deve fazer no dia da prova. 

 Após retirar seu kit, o atleta assinará um termo 

de responsabilidade para ser preenchido e 

assinado. 
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Protocolos a serem adotados 

3.Arena: 

 Só será permitida a entrada de atletas inscritos 

na arena. 

 A temperatura corporal dos atletas será aferida 

e só será permitida a entrada daqueles que 

apresentarem temperatura igual ou inferior a 

37 GRAUS CELSIUS. 

 Dentro da arena só será permitido a 

permanência de atletas que estiverem 

utilizando máscaras, não podendo, em 

hipótese alguma retirá-las. 

 Haverá na entrada da arena higienização dos 

atletas por meio de álcool 70°. 

 Haverá um totem de álcool em gel para cada 50 

atletas presentes. 

 Haverá dentro e fora da arena fiscais para 

garantia de que as normas e regras 

estabelecidas sejam cumpridas. 
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Protocolos a serem adotados 

4.Largada:  

 A largada será divida em pelotões, onde cada 

pelotão largará com um intervalo de tempo 

pré-estabelecido.  

 Os pelotões  serão distanciados  entre si 

através de baias e fiscais de provas. 

 Os atletas obedecerão a marcações de 

distanciamento que estarão localizadas no 

chão. 

 Os atletas deverão largar de máscara, não 

podendo, em hipótese alguma retira-la. 

 Haverá fiscais para garantia de que as normas e 

regras estabelecidas sejam cumpridas. 
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Protocolos a serem adotados 

5.Percurso: 

 Após Largarem os atletas deverão permanecer 

de máscara até a denominada ZONA AMARELA 

onde será permitida a retirada do EPI, visto que 

já, não haverá mais aglomeração. 

6.Chegada 

 Assim que chegarem, os atletas receberão 

máscaras de proteção e álcool nas mãos para 

novamente entrarem na arena. 

 Receberão individualmente o kit de hidratação 

devidamente fechado e lacrado. 

 O atleta deverá novamente obedecer todas as 

normas estabelecidos no tópico 3. 

7. Premiação 

 A premiação será realizada em uma arena 

exclusiva, obedecendo todas as regras do 

tópico 3. 
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