
CAPÍTULO II
Publicado em 19.08.2020

Guia de Ação e Recomendações para a 
Organização de Competições no 

Enfrentamento ao COVID-19



Protocolo

Guia de Ação e 
Recomendações para a 

Organização de 
Competições

No enfrentamento ao 
COVID-19 



Elaboração

Áreas e entidades envolvidas :

Elaboração:
Departamento Técnico – CBAt

Revisão:
Assessoria Médica – CBAt
Direção Executiva – CBAt

Colaboração:
Comitê Técnico – ABRAAt

Aprovação Final:
Conselho Técnico – CBAt

Conselho de Administração CBAt



Capítulo II ... 06
Autorização para a Realização de Competição ... 07

Estabelecendo Fases ... 08
Fase I Recomendações Pré-Competição ... 09

Fase II Durante a Competição ... 15
Montagem das Áreas de Competição ... 20

Credenciamento ... 21
Apresentações, Cerimônias e Reuniões ... 23

Força de Trabalho ... 24
Espectadores e Fluxos de Acesso e Movimentação ... 27

Meio de Comunicação - Imprensa ... 30
Árbitros ... 32

Atletas ... 33
Treinadores ... 35

Serviços a Atletas, Treinadores, Dirigentes e Árbitros ... 36
Competição – Câmara de Chamada ... 45

Competição – Serviços Médicos ... 48
Competição – Controle de Dopagem ... 49

Competição – Cerimônias de Premiação ... 51
Competição – Área de convidados ... 53

Competição – Montagem/Desmontagem ... 55

SUMÁRIO



SUMÁRIO

Competição – Produção e/ou Transmissão (Streaming ou Televisão)....  57
Fase III....  58

Recomendações específicas – Competições de Pista e Campo....  60
Limite de Atletas por prova....  60

Programa-Horário...  64
Protocolo para a atuação dos Árbitros... 66
Quantidade de Árbitros recomendada... 67

Júri de Apelação ... 70
Gerenciamento Técnico ... 71

Protestos ... 72
Transporte de Varas ... 73

Treinamentos prévios à Competição ... 74
Área de aquecimento ... 75

Apresentação dos Atletas ... 76
Acomodação da equipe de Organização ... 77

Acesso à Área de Competição ... 78
Protocolo de Ação ... 88



ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

CAPÍTULO II



ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

Autorização para a 
realização de 
Competição

A AUTORIZAÇÃO FINAL PARA REALIZAR UMA

COMPETIÇÃO CORRESPONDE ÀS AUTORIDADES

COMPETENTES EM CADA REGIÃO. PARA ISSO, TODAS AS

MEDIDAS OBRIGATÓRIAS ESTABELECIDAS EM TODOS OS

MOMENTOS DEVEM SER CONSIDERADAS.

Recomenda-se atenta leitura do Capítulo I deste Guia.



ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

Estabelecendo 
Fases

Para a realização de competições, devem ser

estabelecidas três (3) fases:

 Fase I – Pré-Competição

 Fase II – Em Competição

 Fase III – Pós-Competição



Fase I

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

RECOMENDA-SE:

 Facilitar e promover a comunicação para qualquer uma das áreas envolvidas

na organização de uma competição.

 O site oficial da competição ou da entidade organizadora deve exibir

informações sobre o protocolo preventivo para a COVID-19 na competição

e diretrizes a serem seguidas antes, durante e após a competição.

 O site oficial da competição ou da entidade organizadora também deve

exibir informações dos sintomas da COVID-19:

- Febre - Tosse seca

- Dificuldade para respirar - Diarreia

- Dor no corpo - Falta de ar

- Perda de olfato - Perda de paladar

- Dor de cabeça - Dor de garganta



Fase I

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

RECOMENDA-SE:

 O site oficial da competição ou da entidade organizadora também deve

exibir informações sobre as medidas abaixo:

 Como executar a higiene das mãos;

 Etiqueta respiratória (como tossir adequadamente), sem tocar nos

olhos, nariz e boca;

 O uso de máscara;

 Medidas de prevenção a serem adotadas no local de residência dos

participantes:

 Tenha um spray desinfetante em casa. Roupas de treinamento,

toalhas de treinamento e chinelos serão lavados ou desinfetados

todos os dias ao entrar em casa.



RECOMENDA-SE:

 O site oficial da competição ou da entidade organizadora também deve

exibir informações sobre as medidas abaixo:

 Termo de Responsabilidade assinado por cada participante do evento,

estando ciente das condições de saúde exigidas no protocolo publicado

pela CBAt e comprometendo-se a cumprir tal protocolo.

 Compromisso de não competir em caso de sintomas compatíveis com

COVID-19, também estendido aos casos em que os sintomas foram

sofridos por terceiros com os quais as pessoas participantes tiveram

contato.

 Ter concluído o(s) teste(s) necessário(s) naquele momento para poder

competir, comprometendo-se a enviá-lo pelo canal indicado para cada

competição.

Fase I

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



RECOMENDA-SE:

 Avaliação de saúde e cardiológica para nos atletas que tiveram Covid-19,

sejam, sintomáticos ou assintomáticos.

 O site oficial da competição ou da entidade organizadora também deve

exibir as informações sobre as medidas abaixo:

 Que todos os participantes devem assumir possíveis riscos de contágio,

exonerando a CBAt de possíveis danos desse contágio, conforme

previsto no Termo de Responsabilidade.

 O participante pode ser entrevistado a qualquer momento pelos

Serviços Médicos da competição para realizar uma avaliação de saúde

para COVID-19.
Fase I

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



RECOMENDA-SE:

 No local da competição, incluindo todas as áreas:

 Limpeza e higienização da área no mínimo 2 vezes ao dia. Seja na pista

interna ou externa, todas as tendas e salas (câmara de chamada, zona

mista, serviços médicos, arbitragem, etc), além de percursos de rua,

marcha, corrida em trilha.

 Recomenda-se, fortemente, a não utilização de ar condicionado.

Fase I

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



Fase I

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

RECOMENDA-SE:

Requisitos para os atletas participantes:

 Atletas que tiveram a COVID-19 devem apresentar atestado médico

com avaliação específica.

 Relatório / laudo médico assintomático.

 Envio do Termo de Responsabilidade assinado.

 Uso obrigatório de máscaras faciais

 Recomenda-se o cumprimento da etiqueta respiratória e demais

orientações de higiene de mãos.

 Álcool em gel a 70% serão disponibilizados (de preferência com

acionamento dos pés) para higienização.



ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

Fase II
Durante a 

Competição

A SEGUIR SERÃO FEITAS RECOMENDAÇÕES

QUE DEVEM SER TOMADAS DE FORMA

ASSERTIVA PARA O BOM ANDAMENTO DE

UMA COMPETIÇÃO!



Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

■ Todos os espaços de trabalho e instalações fornecidos devem ser

organizados para que o distanciamento social seja respeitado e, se possível,

espaços abertos sejam utilizados.

■ Ar condicionado não deve ser utilizado.

■ Desinfetantes para as mãos à base de sabão ou álcool em gel a 70% (de

preferência com acionamento dos pés) devem estar disponíveis na entrada de

cada sala / espaço.

■ Em todas as principais áreas credenciadas (área de atletas, VIP, imprensa,

espaços de trabalho), instalações de limpeza e condições de limpeza das mãos

devem ser fornecidas.



■ Limpeza contínua na Coordenação Técnica (sala de materiais), câmara de

chamada, zona mista, na área médica, na sala da arbitragem, etc, devem ser

desinfetadas continuamente.

■ A ventilação de espaços fechados também é recomendada, as portas das

salas devem permanecer abertas, e se possível, impedir o acesso de pessoas

enquanto não houver atividade. As salas de trabalho e tendas devem ser

adequadamente higienizadas e desinfetadas antes, durante e depois de cada

dia.

■ As zonas de aquecimento serão tão amplas quanto possível e distribuídas

por provas.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



■ Lenços desinfetantes serão fornecidos a equipe de limpeza, que deve

desinfetar as maçanetas das portas, o banheiro, as torneiras do banheiro, etc,

esta limpeza deve acontecer várias vezes ao dia.

■ Dispensadores de soluções hidro alcoólicas e álcool a 70%serão

disponibilizados (de preferência com acionamento dos pés).

■ Recipientes fechados (lixeiras) com abertura com os pés devem ser

fornecidos para o descarte seguro de materiais higiênicos (por exemplo,

lenços de papel, toalhas, produtos sanitários) em todos os lugares.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



■ Duas zonas serão estabelecidas:

Zona verde: essa zona é definida como a área onde só tem acesso pessoal

equipado com EPI - Equipamento de Proteção Individual e que cumpra todas

as medidas de higiene e higienização estabelecidas.

Zona vermelha: é uma área onde o acesso é permitido a pessoas sem EPI, mas

cumprindo todas as medidas de higiene e higienização estabelecidas.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado a proteção contra riscos 

capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde



MONTAGEM DAS ÁREAS TÉCNICAS DA COMPETIÇÃO

■ Toda a montagem e desmontagem das áreas técnicas da competição serão

regidas pelas mesmas diretrizes em relação às medidas de higiene e

segurança.

■ Uso obrigatório de máscaras faciais em todas as áreas.

■ A comunicação deve ser priorizada por meios eletrônicos.

■ Limpeza e higienização devem ser periódicas em de todas as áreas.

■ Dispensadores de álcool em gel a 70% serão disponibilizados (de preferência

com acionamento dos pés).

■ Equipamento técnico individual (computadores, mesas, microfones, fones de

ouvido, etc) devem ser constantemente limpos.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



CREDENCIAMENTO

■ Recomenda-se restringir o número de pessoas dentro de uma área

credenciada. As pessoas com acesso devem respeitar o distanciamento

mínimo de 2 metros, entre si e qualquer outra pessoa.

■ Estabelecer um processo de entrega de identificadores de peito/costas e de

credenciais mediante agendamento por via eletrônica

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



CREDENCIAMENTO

■ A organização deve fazer marcas visíveis no chão para ajudar a respeitar as

distâncias de segurança.

■ No caso de pessoas credenciadas ou participantes que não seguirem os

procedimentos de prevenção estabelecido em torno do COVID-19, seu

credenciamento pode ser retirado e eles serão solicitados para deixar o lugar,

não podendo participar da competição.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



APRESENTAÇÕES, CERIMÔNIAS, REUNIÕES E/OU EVENTOS PARALELOS

■ Recomenda-se reduzir o máximo possível ou não realizar apresentações,

cerimônias, reuniões e/ou eventos paralelos, com o objetivo de minimizar as

oportunidades de aglomeração em pequenos espaços.

■ Para qualquer outra atividade com grupos menores como apresentação da

prova, o risco de contágio deve ser avaliado e com base no resultado dessa

avaliação, deve ser tomada a decisão de realizar ou não essa atividade.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



FORÇA DE TRABALHO – Equipe de Organização, Árbitros e Terceirizados

■ As reuniões coletivas da equipe de organização e de seus voluntários devem

ser feitas eletronicamente ou reduzidas ao mínimo.

■ O pessoal da montagem seguirá os critérios estipulados para o pessoal da

organização nos dias do evento. As tarefas serão planejadas para não criar

aglomerações inadequadas nas áreas de trabalho.

■ Informar a integrantes da equipe de trabalho (organização / voluntários /

árbitros) com mais de 60 anos das possíveis consequências graves em caso de

contágio, recomendando que sejam mais aplicados na tomada de medidas

preventivas.

A OMS não recomenda que pessoas com mais de 65 anos participem

de eventos.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



FORÇA DE TRABALHO – Equipe de Organização, Árbitros e Terceirizados

■ Relatar os riscos de contágio pela COVID-19, gerando manuais com base em

diferentes grupos, para que sejam aplicáveis a:

■ Atletas ■ Treinadores ■ Árbitros ■ Equipe organizacional ■ Voluntários

■ Informar sobre as medidas preventivas a serem adotadas para evitar

contágio e transmissão da COVID-19.

■ Relatar o uso de EPI.

■ Relatar as medidas a serem tomadas em caso de possível acidente que possa

proporcionar contágio.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



FORÇA DE TRABALHO – Voluntários

■ Todos os Voluntários devem usar máscaras e manter a higienização das mãos

periodicamente e de acordo com as orientações das equipes de trabalho.

■ O número de Voluntários deve ser revisto e reduzido ao mínimo necessário.

■ Equipe de Organização e Voluntários não devem ter contato físico ao

entregar material, eles deixarão na mesa de entrega.

■ A organização atribuirá uma função a cada Voluntário, evitando mudança de

funções.

■ Será criada uma área de voluntariado, onde as mesmas medidas de

segurança e higiene da Força de Trabalho serão seguidas.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



ESPECTADORES E FLUXOS DE ACESSO E MOVIMENTAÇÃO

■ Como regra geral, os espectadores quando liberados, recomenda-se

permanecerem em espaços abertos e que mantenham a distância mínima de 2

metros.

■ Deve-se trabalhar no design de um evento que possa ser visto de vários

pontos para garantir que os espectadores sejam distribuídos adequadamente.

■ Os movimentos do espectador são restritos durante o evento.

■ Nas arquibancadas, será criado um plano de distribuição de assentos com

2m de distância entre eles.

■ A circulação de pessoas deve ser restrita a sua área de atuação.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



ESPECTADORES E FLUXOS DE ACESSO E MOVIMENTAÇÃO

■ Todos os movimentos dos espectadores devem ser em um único sentido

(entrada de um lado e saída de outro).

■ O distanciamento social deve ser respeitado em todas as áreas que tenha

espectadores. Nesse sentido, recomenda-se que a organização projete e exiba

planos em áreas visíveis, onde é possível obter informações sobre os fluxos de

espectadores e localizar diferentes áreas de espectadores onde o evento pode

ser visto e que facilitam o distanciamento.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



ESPECTADORES E FLUXOS DE ACESSO E MOVIMENTAÇÃO

■ Todos os fluxos devem ser de mão única. Espectadores devem ser

aconselhados para não parar em locais estreitos de corredores ou caminhos de

circulação.

■ Nas arquibancadas colocar 2m de distância entre assentos. Em qualquer

caso, é recomendável projetar e/ou exibir as medidas estabelecidas pelas

autoridades competentes em cada momento.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



MEIOS DE COMUNICAÇÃO – IMPRENSA

■ O número de representantes de mídia credenciados deve ser limitado,

levando em consideração o distanciamento social e o espaço disponível.

■ O número de mídias a serem credenciadas será determinado com base nos

espaços disponíveis e na possibilidade de manter a distância de 2m.

■ Nenhum credenciamento de imprensa será entregue sem solicitação prévia

dentro dos prazos estabelecidos.

■ A Sala de Imprensa deve ser preparado com pelo menos 2m entre cada

assento/posição de trabalho.

■ O uso de máscaras é obrigatório e recomendasse a higienização das mãos

periodicamente.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



MEIOS DE COMUNICAÇÃO – IMPRENSA

■ Na área dos fotógrafos, uma distância de 2m deve ser mantida entre os eles

e todas as posições disponíveis devem ser pré-marcadas.

■ Esta área estará localizada a uma distância mínima de 20m da área de

chegada, uma pessoa encarregada da organização irá determinar e controlar

os movimentos durante a competição.

■ Na zona mista, a imprensa devem manter uma distância de 2m dos atletas

em todos os momentos. É altamente recomendável colocar marcas no chão

para orientar os profissionais.

■ Os representantes da mídia devem passar pelo mesmo processo de

avaliação de saúde do que os demais grupos credenciados.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



ÁRBITROS

■ Deve ser feita uma revisão e, se possível, otimização do tamanho da equipe
de arbitragem.

■ O uso de uma máscara é obrigatório para todos os Árbitros e devem ser

utilizados outros EPIs de acordo com a função a ser exercida.

■ Distância de pelo menos 2 m entre os árbitros antes, durante e após as

provas.

■ Os critérios para convocação serão feitos com base em:

■ Idade (menor que 65 anos, adaptável com base em recomendações de

saúde).

■ Grupos de risco (excluídos, solicitam declaração pessoal de ausência de

patologia conhecida).

■ Um critério de proximidade do local da competição será estabelecido.

■ Todas as comunicações entre a arbitragem serão feitas na maior

parte do tempo utilizando recursos tecnológicos para tal.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

ATLETAS

■ Os atletas devem usar máscaras pessoais.

■ O uso de máscaras é obrigatório até chegar na área de aquecimento e ao sair

da área de competição.

■ Também é recomendado em competições o uso de máscara entre cada

tentativa.

■ Na área de aquecimento, deve-se manter o distanciamento de 2m.

■ Exigência de atestado médico, específico para os atletas que tiveram a

COVID-19.

■ Recomenda-se utilizar lenços descartáveis e álcool a 70%70% e sempre

descartar material de higiene pessoal em lixeira para descarte orgânico.

■ Recomenda-se hidratação mais frequente (garrafas de uso individual).



Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

ATLETAS

■ Evitar qualquer outro tipo de contato (toque de mãos, saudações, abraços,

etc).

■ Os atletas devem levar somente uma pequena bolsa para a competição,

entretanto, na apresentação na Câmara de Chamada, ele de estar pronto

competir.



TREINADORES

■ A organização terá uma área devidamente marcada para a localização dos

treinadores.

■ Para acessar esta área, é necessário estar previamente credenciado.

■ Nas áreas de treinadores, não são permitidos deslocamentos, exceto em

áreas estabelecidas e uma distância mínima de segurança de 2m entre os

treinadores e os atletas devem ser mantidas.

■ A troca de dispositivos digitais NÃO é permitida durante a prova.

■ O uso de máscara será obrigatório para acessar a área de treinadores.

■ Os treinadores NÃO terão acesso à área de aquecimento.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES, DIRIGENTES E ÁRBITROS- Informações

A organização da competição deve procurar formas alternativas de fornecer as

informações técnicas pertinentes, bem como, a entrega de identificadores de

atletas (números/nomes), chips e o restante do material, para reduzir a

interação social antes da competição.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS - Transporte

■ Cumprir rigorosamente todas as medidas adotadas pelas autoridades

competentes no transporte público e privado.

■ Todos os passageiros devem usar máscaras e higienizar as mãos antes de 

entrar no veículo e após saírem do mesmo.

■ Nos pontos de espera, deve ser necessário manter a distância mínima de 2

metros entre os passageiros. Se necessário, coloque marcas no solo.

■ No caso de usar o transporte coletivo, reduza o número de passageiros para

50% para aumentar o espaço de segurança entre os passageiros.

■ Em veículos particulares, não viaje com mais de três pessoas (incluindo o

motorista).
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS - Transporte

■ Realize a limpeza e higienização dos veículos regularmente.

■ A organização deve montar um plano de transporte para grupos pequenos

ou individualmente durante transfers para o aeroporto, hotel ou local da

competição. Se não for possível, sempre deve haver assentos vazios entre os

diferentes passageiros para evitar o contágio.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS - Transporte

■ Considerar se as autoridades competentes estabeleceram períodos de

quarentena antes do evento para atletas que vêm de outros estados ou países.

■ Estabeleça como esse período de quarentena pode ser garantido.

■ A organização deve considerar se deve estabelecer outros controles

adicionais para esses atletas de outros estados ou países (controle de

temperatura e check-up médico).

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS -

Acomodação

■ A organização deve certificar-se de que as instalações do hotel são

higienizadas antes da chegada dos atletas e outros envolvidos no evento, de

acordo com as determinações das autoridades pertinentes para as instalações

hoteleiras.

■ Providenciar medidas de segurança (higienização, portas abertas,

restaurante com mesas separadas e à distância entre atletas).

■ Providenciar medidas de distância e higiene nas áreas de recepção,

credenciamento ou check-in/check-out.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS -

Acomodação

■ Nos estágios iniciais da competição é um requisito essencial que os atletas e

outros fiquem em quartos individuais. Esta medida será passível de revisão e

adaptação as determinações das autoridades pertinentes em vigor em cada

momento.

■ O uso de áreas comuns como academias de ginástica, piscina e etc não é

recomendado.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS - Congressos

Técnicos

■ Não organizar este evento em formato presencial, deve-se proporcionar em

formato eletrônico.

■ No dia que antecede o evento, o organizador agendará uma reunião em que

apresentará informações técnicas por videoconferência ao vivo e responderá a

perguntas de treinadores e dirigentes.

■ Todas as informações da competição devem ser fornecidas aos atletas em

formato online no site oficial da competição.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS - Inscrições

■ Todas as inscrições devem ser feitas eletronicamente.

■ Informar os atletas sobre possíveis medidas a serem tomadas em relação à

temperatura, testes de diagnóstico e possível comunicação de dados pessoais

para autoridades competentes, se infecções forem detectadas.

■ Informar os atletas com mais de 60 anos da maior probabilidade de

consequências grave em caso de contágio, recomendando sua não

participação.

■ Recomenda-se restringir a participação de atletas acima de 65 anos, até o

risco latente de contágio diminuir ou desaparecer.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS - Outros

Serviços

■ Serviço de fisioterapia/massoterapia, somente para tratamento de

emergência.

■ Banheiros: recomenda-se aumentar o número de banheiros (vasos

sanitários) disponíveis para cada gênero, além de banheiros específicos para

atletas portadores de necessidades especiais.

■ Proibida a utilização de vestiários e chuveiros.



COMPETIÇÃO – Câmara de Chamada

■ Todos os processos devem ser simplificados, reduzindo ao mínimo, o tempo

de permanência no local.

■ Uma distância de 2m deve ser respeitada entre os atletas dentro da câmara

de chamada e na confirmação (se houver). Recomenda-se que a organização

coloque marcas no chão para definir os espaços e distâncias.

■ Deve-se pré-determinar um número máximo de atletas por prova/série.

■ Todas as verificações de uniforme, equipamentos e demais itens devem ser

realizadas visualmente mantendo uma distância de pelo menos 2 metros.

■ Os árbitros podem precisar realizar alguma verificação física. Nesse caso,

álcool a 70% ou outro líquido sanitizante padronizado estará disponível para

os atletas limparem seus equipamentos após os árbitros checarem seus

equipamentos.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Câmara de Chamada

■ A câmara de chamada será projetada para que haja apenas um fluxo e em

uma direção. A entrada e saída devem estar devidamente marcadas.

■ Ela deve estar localizada em um espaço amplo e aberto, com ventilação

muito boa (se possível ao ar livre).

■ O horário da câmara de chamada será programado e ajustado para evitar

aglomerações .

■ Na câmara de chamada as cadeiras serão colocadas a uma distância de 2

metros entre cada uma.

■ A higienização da câmara de chamada será realizada periodicamente e de

acordo com o Plano de Ação definido pelos organizadores.

■ A publicação do START LIST será feita através de dispositivos eletrônicos.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Câmara de Chamada

■ A identificação dos atletas será feita através da apresentação de documento

de identificação oficial e que serão colocados sobre uma mesa sem contato

físico mantendo uma distância de 2m entre os atletas e o árbitro.

■ Dispensadores de álcool a 70%a 70% serão disponibilizados (de preferência

com acionamento dos pés).

■ Atletas devem se apresentar prontos para competir.

■ Deve-se considerar o aumento do número de banheiros por gênero e o

aumento da frequência de limpeza e higienização destes a cada 20 minutos.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Serviços Médicos

■ As áreas de assistência médica devem estar em conformidade com todas as

determinações das autoridades pertinentes e legislação vigente.

■ Devem estar localizadas perto da área de competição.

■ A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONTÍNUAS DEVEM SER AINDA MAIS

EXTREMAS.

■ Área de higienização deve conter soluções hidro alcoólicas ou lavagem das

mãos com sabão, cesto de lixo com tampa e acionamento com os pés.

■ O uso de EPI pelo pessoal médico é obrigatório.

■ Uso de luvas, máscara e demais EPIs apropriados, com protocolo adequado

para vestir e tirar.

■ As macas devem ser cobertas com papel descartável, que será

substituído em cada uso.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Controle de Dopagem

■ A organização da competição deve cumprir todas as indicações e protocolos

estabelecidos pela ABCD para a coleta de amostras.

■ Será obrigatório que todas as pessoas que acessam esta área o façam com o

uso de máscara e luvas descartáveis.

■ Haverá um número maior de banheiros por gênero para a coleta de

amostras.

■ As aglomerações dentro da estação de coleta devem ser evitadas, por isso

deve ser coordenado com os DCOs e a equipe assistente uma plano de ação

para o fiel cumprimento desta recomendação.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Controle de Dopagem

■ A estação de coleta de amostras deve ser ampla, ventilada e afastada do

fluxo de circulação mais utilizado.

■ Cadeiras individuais separadas com uma distância mínima serão colocadas

na área de espera 2 metros, evitando ter o maior número de pessoas nas

cadeiras.

■ As mesas de para a realização dos procedimentos técnicos e administrativos

terão uma separação mínima de 2 metros.

■ Serão disponibilizados dispensadores de álcool a 70% (de preferência com

acionamento dos pés).

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Cerimônias de Premiação

Se possível, este tipo de cerimônia deve ser evitado. Caso necessário,

recomenda-se:

■ O pódio deve fornecer uma distância de 2m entre os medalhistas.

■ Os atletas subirão ao pódio e a autoridade entregará a medalha sem colocá-

la no pescoço do atleta. Se possível, a autoridade indica a medalha na bandeja

e o atleta deve pegá-la. Um protocolo específico deve ser providenciado para

melhor execução da cerimônia.

■ A entrega de flores e outros presentes não é recomendada.

■ Atletas e autoridades devem ser aconselhados a usar máscaras durante a

cerimônia de premiação.

■ Apenas uma autoridade será permitida para cada cerimônia e sem

contato físico com atletas.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Cerimônias de Premiação

■ As áreas de espera serão marcadas no chão, a uma distância de 2 metros.

■ Apenas um pessoa responsável participa da cerimônia preparando medalhas 

e troféus em uma bandeja.

■ O responsável deve usar máscara e luvas descartáveis.

■ O responsável deve higienizar a bandeja após cada entrega.

■ Recomenda-se a não acontecer apertos de mão ou abraços entre os 

envolvidos.

■ A autoridade e os atletas podem remover a máscara durante a foto no final 

da cerimônia, desde que seja mantida a distância mínima exigida e que não 

haja contato físico.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Área de convivência de convidados (Área VIP)

■ Recomenda-se a possibilidade de não estabelecer essas áreas.

■ De qualquer forma, se for decidido ter uma Área de Convidados, a 

organização deverá estabelecer todas as medidas de acordo com as 

determinações das autoridades pertinentes, inclusive sobre manuseio, 

distribuição e serviço de alimentos e bebidas.

■ Todo o pessoal de serviço deve cumprir os regulamentos atuais sobre o uso 

de EPI e sistemas de proteção.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Área de convivência de convidados (Área VIP)

■ Será obrigatório acessar esta área, com uso de máscara, e manter um

distância mínima de segurança de 2 metros.

■ Recomenda-se que sejam instalados em espaços abertos ou bem ventilados.

■ Deve haver um fluxo único dentro e fora da área.

■ A organização será responsável pelo cumprimento de todas as medidas 

nesta área.

■ Recomenda-se colocar informativos sobre as medidas a serem seguidas 

nesta área.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Logística de Montagem e Desmontagem

■ A organização é responsável pelo cumprimento de todas as medidas, tanto 

na saúde, quanto no ambiente de trabalho de todas as pessoas que compõem 

a equipe de montagem e desmontagem.

■ A organização deve fornecer máscaras e luvas descartáveis para todas as 

pessoas que participam da organização do evento. Incluindo trabalhadores 

das empresas terceirizadas e/ou parceiras.

■ A organização desenvolverá um plano de montagem e desmontagem, 

estabelecendo cronogramas em escala e priorizando sempre que há o menor 

número possível de pessoas durante este processo.

Fase II
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COMPETIÇÃO – Logística de Montagem e Desmontagem

■ Todo o material deve ser higienizado no início, durante e no final de cada dia 

de trabalho.

■ Da mesma forma, a cada duas horas, serão feitos esforços para higienizar 

espaços e materiais utilizado através do uso de dispensadores com soluções 

hidro alcoólicas ou detergentes.

■ Se houver comida ou bebida, ela deve ser servida em recipientes fechados e 

individuais.

Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



COMPETIÇÃO – Produção e/ou Transmissão (Streaming ou Televisão)

■ A organização coordenará o plano de montagem com a empresa que produz 

o sinal.

■ Todas as reuniões de coordenação serão realizadas eletronicamente.

■ Sempre que possível a equipe necessária será minimizada.

■ A área de comentários (se aplicável) deve cumprir todas as normas de 

higiene e segurança estabelecida para as áreas técnicas.

■ O uso de máscara é obrigatório para todo o pessoal envolvido na produção 

de sinal.

■ As reuniões de coordenação presenciais (se necessário) devem ser realizadas 

ao ar livre e mantendo a distância mínima de segurança exigida.
Fase II

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES

Fase III
Pós-Competição

ENCERRADO O EVENTO, TODAS AS 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

DEVEM SER MANTIDAS EM PRÁTICA, 

ENQUANTO HOUVER PESSOAS NA 

ÁREA DE COMPETIÇÃO!



PÓS-COMPETIÇÃO

■ A saída de espectadores e grupos credenciados será escalonada.

■ Voluntários devem ajudar o público na operação de saída da instalação.

■ O plano de ação deve fornecer uma ou mais saídas, mas com um fluxo de 

mão única.

■ Mantenha todas as medidas de proteção na saída, inclusive a distanciamento 

de 2m.

■ Quando a competição terminar, a instalação será higienizada e limpa.

■ Saída por zonas em uma ou mais direções, mas apenas em uma direção.

■ O plano de desmontagem será feito com as mesmas medidas e parâmetros 

que o plano de montagem.
Fase III

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES



RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA COMPETIÇÕES DE 

PISTA E CAMPO

 Os participantes devem conhecer e assumir o risco 

inerente à prática esportiva em relação a um possível 

contágio, mesmo quando as organizações adotam uma 

série de medidas para que isso não ocorra.

 Em alguns casos, a adoção de tais medidas pela 

organização pode alterar ou modificar a dinâmica usual 

no desenvolvimento das competições.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



■ É necessário usar máscaras antes e depois de cada prova, para provas de

campo, será obrigatório o uso de máscara entre as tentativas.

■ O contato entre atleta e árbitro a qualquer momento da prova será feito

verbalmente e mantendo pelo menos 2m de distância.

■ O contato com a Direção da Competição, Secretaria e outros setores deve ser

feito respeitando a distância de segurança de 2 metros de distância, e quando

possível, deve ser usado rádio de comunicação ou telefone.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA



Limitação de atletas participantes com base na tabela abaixo, onde as provas 

podem ser classificadas em  provas sem contato e com contato:

COMPETIÇÕES OUTDOOR

Classificação Provas Nº máximo de Atletas

Sem contato Todas em raia marcada 4

Com contato 800m 4

Com contato 1.500m 6

Com contato 3.000m c/obst. 6

Com contato 5.000m 10 (em 2 grupos)

Com contato 10.000m 12 (em 2 grupos)

Com contato Marcha Atlética 12 (em 2 grupos)

Com contato Provas de Campo 10

Ambas Provas Combinadas
Seguir recomendação

indicada para cada prova

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



A organização deve sempre considerar as determinações

das autoridade pertinentes em vigor em cada

cidade/estado onde a competição é realizada

Em relação à capacidade máxima, de qualquer forma, a

análise de risco realizada também deve ser levada em

consideração.

Como regra geral, recomenda-se não exceder um

máximo de 60 pessoas ao mesmo tempo na pista.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



PROGRAMA-HORÁRIO

Levando em consideração as circunstâncias excepcionais que ocorrem e a

complexidade da competição na pista, o organizador deve definir sua

programação de provas com o objetivo de reduzir o número de pessoas que

estão simultaneamente na área de competição.

Para isso, as seguintes recomendações são feitas:

■ O programa de provas deve ser reduzido e adaptado ao tamanho do estádio

pista (PISTA/CAMPO).

■ Recomenda-se aumentar o intervalo entre as provas, estendendo as horas da

competição.

■ O programa horário será publicado com antecedência no site do organizador

e da competição
Recomendações 

específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



PROGRAMA-HORÁRIO

■ Os participantes terão que ajustar os horários de chegada e partida na

competição, às suas necessidades das provas. Não devem chegar com muita

antecedência e deve deixar a instalação após a conclusão da prova.

■ Os horários serão distribuídos para minimizar o número de participantes,

árbitros e integrantes da organização em cada área da competição.

■ O tempo necessário para limpar e higienizar as áreas de competição e

materiais devem ser levados em consideração.

■ Não é recomendável que a organização realize mais de 4 provas

simultaneamente e tem que respeitar a distância interpessoal de 2m.

■ Os tempos de aquecimento das provas devem ser reduzidos, principalmente

para as provas de campo.
Recomendações 

específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



PROTOCOLO PARA A ATUAÇÃO DOS ÁRBITROS

■ O uso de máscara será obrigatório.

■ Distância de pelo menos 2m entre os árbitros antes, durante e após a prova.

■ Os critérios para as convocações serão feitos com base na idade (abaixo de

65 anos, adaptável com base em recomendações de saúde).

■ As diretrizes das autoridades competentes e os regulamentos atuais serão

seguidos à risca.

■ Sempre que possível, as comunicações com os árbitros serão feitas

eletronicamente.

■ Redução na quantidade de árbitros na pista e campo.

■ Protocolos específicos para cada prova deverão ser implementados.
Recomendações 

específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



PROTOCOLO PARA A ATUAÇÃO DOS ÁRBITROS

EM COMPETIÇÕES NACIONAIS

RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE NO

MÁXIMO 70 ÁRBITROS QUE DEVEM ATUAR

NAS MAIS DIVERSAS FUNÇÕES, DENTRO E

FORA DO PERÍMETRO DA PISTA



PROTOCOLO PARA A ATUAÇÃO DOS ÁRBITROS

Quantidade de Árbitros recomendada:

Árbitros que atuam numa competição de pista, mas fora do perímetro 
da mesma

1 Diretor da Competição
1 Coordenador Técnico
2 Assistentes do Coordenador Técnico
1 Coordenador de Competição
1 Assistente do Coordenador de Competição
1 Árbitro Geral de Câmara de Chamada
2 Árbitros de Câmara de Chamada
2 Árbitros Confirmadores
1 Árbitro Chefe de Secretaria
2 Assistente de Secretaria
2 Árbitros Comissários
1 Árbitro Chefe do CIT
1 Anunciador

TOTAL

18 ÁRBITROS

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



PROTOCOLO PARA A ATUAÇÃO DOS ÁRBITROS

Quantidade de Árbitros recomendada:

Em Provas de Pista Em até 3 Provas de Campo simultâneas

1 Coordenador de Partida
1 Árbitro Chefe de Partida
2 Assistentes/Confirmadores do Árbitro de 
Partida
1 Árbitro Chefe Photo Finish
1 Assistente de Photo Finish
1 Árbitro Geral de Pista
1 Árbitro Chefe da Pista
6 Inspetores de Pista
5 Árbitros de Marcha Atlética
1 Árbitro Chefe de Chegada/Cronometrista
8 Árbitros de Chegada/Cronometristas
1 Árbitro Anemometrista (conforme aplicável)

1 Árbitro Geral de Campo
1 Árbitro Geral de Provas Combinadas
3 Árbitros Chefe (máximo de 3 provas 
simultâneas)
17 Árbitros (entre 4 e 6  Árbitros para cada 
prova)
1 Árbitro Anemometrista (conforme aplicável)

Total de Árbitro em provas de Pista: 29 Total de Árbitro em provas de Campo: 23
Recomendações 

específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



REUNIÕES DO JÚRI DE APELAÇÃO

■ As reuniões do júri serão realizadas eletronicamente quando possível, pelo

contrário, elas serão realizadas aproximadamente por 5 pessoas para evitar

aglomerações e respeitando o distanciamento de 2 metros.

■ Elas devem ser realizadas ao ar livre, se não for possível, deve-se usar salas

arejadas, contendo álcool a 70% (de preferência com acionamento dos pés).

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



GERENCIAMENTO TÉCNICO DA COMPETIÇÃO

■ Todos os materiais técnicos serão higienizados antes de serem utilizados no

início e término de cada prova.

■ Será realizada a higienização nos implementos após cada tentativa.

■ No início e final de cada prova, uma higienização de todos os dispositivos

será realizada, bem como, em todos os materiais utilizados (mesas, cadeiras,

medidores, computadores, implementos, etc).

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



PROTESTOS – C.I.T. – Centro de Informações Técnicas

■ Promover o uso de canais eletrônicos (telefone, mensagens instantâneas)

para apresentação de reivindicações em primeira instância ao CIT.

■ CIT: terá um número de telefone para atender os protestos e somente um

representante por clube deve ser nomeado.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



TRANSPORTE E ENTREGA DE VARAS

■ O transporte de varas será de responsabilidade de cada atleta.

■ Se a coleta de varas for realizada pela Organização no aeroporto/hotel, o

atleta deve sempre lembrar de realizar a higienização deste material antes de

seu uso.

■ O atleta, ao chegar à pista, depositará as varas no local indicado pela

organização, sem contato com árbitros ou voluntários.

■ O atleta será responsável pela higienização das varas utilizadas no decorrer

da competição e recomenda-se fortemente que o faça antes e após cada

tentativa.

■ Serão disponibilizados dispensadores de álcool a 70% ou outro material

sanitizante padronizado em cada área da competição.

■ Ao término do evento, o atleta deverá depositar vara(s)/tubo(s) em

local definido pelos organizadores.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



TREINAMENTO ANTERIOR A COMPETIÇÃO

Para o treinamento nos dias anteriores na pista/campo, a organização

estabelecerá um cronograma por horários e provas que deve ser respeitado. A

organização será responsável por comunicar e anunciar esses horários em

plataformas virtuais e em local estabelecido previamente. Sempre respeitando

a distância interpessoal de 2 metros.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



ÁREA DE AQUECIMENTO

■ Grandes áreas serão estabelecidas e, se possível, em espaços abertos.

■ O aquecimento será realizado individualmente em espaços abertos e

respeitando o cronograma estabelecido e a distância de 2m.

■ Treinadores ou pessoal de apoio não poderão entrar.

■ O uso de máscaras e luvas é recomendado.

■ Limpeza e higienização regulares de todos os materiais (blocos de partida,

barreiras, obstáculos, implementos, etc) serão necessários.

■ A presença de árbitros, voluntários ou organização, se faz necessário.

■ O fluxo de circulação entre a área de aquecimento e a câmara de chamada

deve ter apenas um sentido.

■ O organizador elaborará um programa horário que evite aglomerações

na área de aquecimento.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



APRESENTAÇÃO DOS ATLETAS

Se possível, as apresentações dos atletas devem ser evitadas, no entanto, se

não for possível, recomenda-se manter uma distância mínima de 2m entre

cada atleta, não permitindo nenhum tipo de contato ou saudação entre eles.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO

■ Para a acomodação do pessoal da organização, devem ser seguidas as

orientações das autoridades competentes.

■ A organização garantirá que o local da acomodação seja o mais próximo

possível do local da competição para simplificar as operações de transporte.

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



ACESSO A ÁREA DE COMPETIÇÃO - MEDIDAS PREVENTIVAS

■ O organizador deve elaborar um plano operacional para acesso às

instalações e fluxos de mobilidade interna para diferentes grupos de usuários.

■ Para facilitar o acesso, a organização, sempre que possível, terá diferentes

pontos de acesso para diferentes grupos.

■ Será dada prioridade especial para entrada individualizada dos atletas.

■ Todas as medidas obrigatórias serão aplicadas naquele momento ditada

pelas autoridades competentes e pela organização.

■ O organizador comunicará e informará através de todos os meios à sua

disposição do plano de acesso e fluxo, incluindo a colocação de sinalização e

cartazes informativos com todas as medidas de proteção.
Recomendações 

específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



ACESSO A ÁREA DE COMPETIÇÃO - MEDIDAS PREVENTIVAS

■ Os pontos de controle de temperatura devem ser realizados em cada

entrada, bem como, aplicar anamnese específica. Casos suspeitos devem ser

encaminhados ao atendimento médico da competição.

■ É aconselhável ter luvas e máscaras reservas (o público deve usar máscaras

próprias).

■ Haverá pontos com soluções hidro alcoólicas ou dispensadores de álcool a

70% (de preferência com acionamento dos pés).

Recomendações 
específicas

COMPETIÇÕES DE 
PISTA E CAMPO



ACESSO A ÁREA DE COMPETIÇÃO - MEDIDAS PREVENTIVAS

ENTRADA DE ATLETAS

■ Controle de uso de máscaras pessoais.

■ Não será permitida a entrada sem uso de máscara e, no caso de apresentar

febre acima de 37.8ºC ou sintomas de COVID-19, a pessoa deve ser

encaminhada à área médica específica ou ao serviço de saúde para

acolhimento de casos suspeitos, conforme definido pelo Plano de Ação

específico da competição/evento.

Pessoas com temperatura igual ou superior a 37.8ºC ou superior ou que ainda

apresentem os sintomas da Covid-19, devem permanecer em casa.Recomendações 
específicas
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ACESSO A ÁREA DE COMPETIÇÃO - MEDIDAS PREVENTIVAS

ENTRADA DE INTEGRANTES DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E ESPECTADORES

■ A organização garantirá o cumprimento das normas vigentes para a

capacidade do público.

■ Os espectadores serão obrigados a respeitar as distâncias mínimas de 2m de

segurança e a capacidade permitida. Sempre seguindo as diretrizes da

organização.

■ Para evitar aglomerações nos acessos as instalações, serão estabelecidos

cronogramas, e se necessário, marcas podem ser colocadas no chão para

facilitar a recomendação da distância de segurança de 2m.Recomendações 
específicas
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ACESSO A ÁREA DE COMPETIÇÃO - MEDIDAS PREVENTIVAS

ENTRADA DE INTEGRANTES DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E ESPECTADORES

■ Para a saída da instalação, um plano de saídas escalonadas e guiadas será

disponibilizado.

■ Cobrir a boca e o nariz com o cotovelo antes de tossir ou espirrar, deve ser

um procedimento natural e comum a todos.

■ Nunca tossir no chão, bem como, jamais cuspir no chão.

■ Uso de lenços descartáveis e correto descarte nos lixos orgânicos.

■ Qualquer outro tipo de contato (batidas de mãos, saudações, abraços)

deverá ser evitado.Recomendações 
específicas
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ACESSO A ÁREA DE COMPETIÇÃO - MEDIDAS PREVENTIVAS

DISTRIBUIÇÃO DE ESPECTADORES

■ A organização definirá um plano de colocação de espectadores com base na

capacidade permitida.

■ A distância de segurança nos espectadores deve ser mantida, planejando

distâncias ou não ocupando assentos entre cada espectador.

■ Se a instalação permitir, um fluxo de circulação ou fluxos para o público em

uma direção, a fim de evitar travessias e aglomerações .

Recomendações 
específicas
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ACESSO A ÁREA DE COMPETIÇÃO - MEDIDAS PREVENTIVAS

DISTRIBUIÇÃO DE ESPECTADORES

■ Devem ser disponibilizados banheiros e vestiários com medidas de

prevenção, higiene e distanciamento social de acordo com as orientações

definidas, com limpeza contínua, devem ter higienizantes para as mãos e

álcool a 70%e cesto de lixo com tampo com acionamento dos pés.

■ Devem ser disponibilizados água, sabões líquido, álcool a 70%, papel toalha

e papel higiênico, além de lixeiras com pedal e com sacos específicos para

coleta de lixo orgânico.

Recomendações 
específicas
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PROTOCOLO DE AÇÃO

A organização nomeará uma pessoa responsável pela coordenação da saúde e

responsável pela aplicação das medidas de ação a serem implementadas

quando necessário, visando mitigar qualquer ação que vise o contágio dos

participantes da competição.

Este responsável médico deverá coordenar e estar em contato com as

autoridades sanitárias competentes de cada cidade/estado onde a competição

estiver sendo realizada.

Deverão ser seguidas as recomendações da Legislação Trabalhista competente

em prevenção de riscos do trabalho, seguindo as recomendações das

autoridades sanitárias competentes.
Recomendações 

específicas
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