
REGULAMENTO ESPECIAL COVID 19 SIMULADO BAHIA SWIM RUN 2021 

 

 

O SIMULADO 

Como prévias do evento “Bahia Swim Run” estaremos realizando um circuito com dois 

“simulados” em Ilhéus, na Bahia. 

As provas do circuito estão previstas: 

Simulado 1: 05/12/2021; 

Simulado 2: A agendar 

Como vivemos ainda um período de pandemia, sem vacinas para todos os envolvidos, e 

precisamos fazer uma prova sustentável mesmo em tempos de pandemia, seguem algumas 

regras importantes. 

PRINCÍPIOS 

Organizar eventos seguros enquanto houver risco de contaminação por COVID 19 inclui 

cuidados importantes, de acordo com normas regidas pelo Ministério da Saúde, Secretarias de 

Saúde Estaduais e Municipais, além da World Triathlon e OMS.  

1. Responsabilidade individual: Pessoas (staff organizador, atletas) com sintomas 

respiratórios agudos (tosse, falta de ar, dificuldade em respirar ou dor de garganta) 

devem manter-se em casa; todos devem ter a iniciativa de manter o distanciamento e 

usar máscara sempre que estiverem em momentos pré e pós competição; deve-se 

evitar apertos de mãos e abraços e tocar olhos, nariz e boca; os cuidados devem ser 

extensivos a familiares ou amigos que acompanharem os atletas; 

2. Conduta: Fica proibido o compartilhamento de material entre os participantes, bem 

como a ajuda com toque físico entre atletas em qualquer momento do evento; 

 

ENTREGA DE KITS 

A entrega de kits acontece em Drive Thru, ou seja, todos devem comparecer ao local 

estabelecido e permanecer em seus carros, aguardando a vez de receber o seu kit. Mesmo 

assim, todos precisam usar máscara para que o staff realize o procedimento. O kit será embalado 

em plástico sanitizado e não haverá contato do staff com o mesmo. 

OBS: A não utilização da máscara implicará em não recebimento do kit. 

 

PRÉ PROVA 

Ao chegar ao local o atleta deve estar usando a máscara fornecida no kit, portando seu material 

de prova, e permanecer com a máscara até o momento que se posicionar para a largada, quando 

poderá descartar as máscaras em recipiente apropriado, instalado no local da largada. Não deve 

estar acompanhado de amigos ou familiares na área do evento. Aqueles que violarem este 



comportamento estarão desclassificados e não terão seu tempo computado. No momento da 

chegada ao ponto de largada a organização vai aferir a temperatura do atleta.  

LARGADA 

Após retirar a máscaras (5 minutos antes da largada) e jogar em compartimento apropriado para 

descarte (disponibilizado próximo a área de largada), os atletas podem se preparar para largar. 

CHEGADA 

Ao chegar, o atleta receberá uma máscara nova, lacrada, colocará seu chip em uma caixa e 

receberá um saquinho sanitizado com lanche; 

Os primeiros colocados no masculino e feminino receberão nesse momento sua premiação; 

Obs: Não será permitida, a partir desse momento, a retirada da máscara ou a formação de 

aglomerações de mais de três pessoas, nem proximidade inferior a dois metros entre pessoas. 

Desse cuidado dependem permissões para a realização de outros eventos; 

  

Termo de Responsabilidade (Enviar assinado, datado de 48 horas antes do evento) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

"Declaro que irei participar do evento por não estar sentindo nenhum desses sintomas: febre, 

tosse seca, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dificuldade de respirar, dor no peito ou 

qualquer outro sintoma de COVID19". 

 

Ilhéus 03 de dezembro de 2021 

 

 

________________________________ 

                        ATLETA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


