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CAPÍTULO III

ADIANTE, SEGUEM AS RECOMENDAÇÕES PARA

COMPETIÇÕES EM PERCURSOS DE RUA, TRILHA,

MONTANHA E CROSS COUNTRY.

Recomenda-se atenta leitura dos Capítulos I e II deste Guia.
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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.
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Para a realização de competições, devem ser estabelecidas

três (3) fases:

 Fase I – Pré-Competição

 Fase II – Em Competição

 Fase III – Pós-Competição

COMPETIÇÕES EM RUA, TRILHA, MONTANHA E CROSS COUNTRY
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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

PRÉ-COMPETIÇÃO
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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 álcool gel 70% ou uma solução com hipoclorito de sódio ou similar para

higienização. Roupas de treinamento, toalhas de treinamento e chinelos devem ser lavados

todos os dias ao entrar em casa.

Fase I

PRÉ-COMPETIÇÃO
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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 organização e comprometendo-se a

cumprir tal protocolo.

 Compromisso de não competir em caso se apresentar sintomas gripais ouse tiver contato com

pessoas que foram acometidas pela Covid-19.

 Ter realizado o teste necessários naquele momento para poder competir,

comprometendo-se a enviá-lo pelo canal indicado para cada competição.

Fase I

PRÉ-COMPETIÇÃO
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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, eximindo a

organização 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

PRÉ-COMPETIÇÃO
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RECOMENDA-SE:

 No local da competição, incluindo todas as áreas:

 Limpeza e higienização da área no mínimo 2 vezes ao dia. Em todos os setores do evento, todas

as tendas e salas (câmara de chamada, zona mista, serviços médicos, arbitragem, etc).

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

Fase I

PRÉ-COMPETIÇÃO
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Fase I

PRÉ-COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

A SEGUIR SERÃO FEITAS RECOMENDAÇÕES QUE

DEVEM SER TOMADAS DE FORMA ASSERTIVA

PARA O BOM ANDAMENTO DE UMA

COMPETIÇÃO!
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

■ 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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

■ Limpeza 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 categorias/faixas

etárias/pelotões de largada.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

■ Lenços para higienização serão fornecidos a equipe de limpeza, que deve higienizar 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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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 higienizados.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.

■ 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 da COVID-19, seu credenciamento pode ser retirado e eles serão

solicitados para deixar o lugar, não podendo participar da competição.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.



Coloque uma 
imagem aqui

COMPETIÇÕES EM RUA, TRILHA, MONTANHA E CROSS COUNTRY

Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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 preparada com pelo menos 2m entre cada assento/posição de trabalho.

■ O uso de máscaras é obrigatório e recomenda-se a higienização das mãos periodicamente.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

CRONOMETRAGEM

■ Uso de espaço amplo ou com separação por partições entre árbitros, etc.

■ O uso de máscaras é obrigatório.

■ Na ausência de partições, deve ser mantida uma distância interpessoal de 2m.

■ Publicação e informação de resultados deve ser realizados por meios eletrônicos.

■ Rua: controle da corrida em carro-madrinha com no máximo 2 pessoas ou veículo alternativo

(motocicleta, bicicleta ou similar).

■ Marcha: uso de aplicativo para notificação automática de propostas de desclassificação.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

NÚMEROS DE PEITO E BOLSAS/MOCHILAS DOS ATLETAS

■ Estabelecer um sistema de coleta escalonado e baseado nas medidas de distanciamento e higiene.

■ Recomenda-se incluir apenas materiais essenciais para a competição dentro do kit (nenhum material

promocional).

■ A camiseta do evento deverá ser embalada na fábrica e recomenda-se não permitir a troca.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

ENTREGA DE KITS

■ O organizador deve estabelecer prazos de entrega para cada categoria/faixa etária, hora específica

de acordo com o número de peito ou a ordem alfabética do atleta.

■ O intervalo de tempo deve ser calculado de acordo com o tamanho da tenda / sala, o número de

atletas e o número de pontos de entrega.

■ Recomenda-se que seja um espaço aberto (coberto mas sem paredes) e o mais largo possível.

■ A entrega dos números de peito por uma pessoa não registrada não deve ser permitida, exceto para

o dirigente do clube que foi previamente autorizado.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

ENTREGA DE KITS

■ No caso de competições por equipes, a entrega será feita apenas a um treinador ou dirigente do

clube previamente credenciado.

■ Em qualquer caso, a distância social recomendada será mantida na fila de entrega do número de

peito. Se necessário, serão feitas marcas no chão.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

PREPARAÇÃO DE ESPAÇOS E MATERIAIS

■ Ao preparar envelopes, etc ... todas as medidas de higiene e segurança devem ser cumpridas.

■ Nenhum tipo de folheto ou similar deve ser incluído no envelope.

■ No caso de fichas serem dadas aos atletas, elas devem ser higienizadas de acordo com as indicações

do prestador / fabricante do serviço.

■ Uma distância de 2m deve ser respeitada entre os atletas dentro da tenda / sala de registro e na área

de espera do lado de fora da barraca / sala. O espaço deve ser marcado no terreno pelo organizador.

■ Recomenda-se instalar telas de proteção transparentes no balcão.

■ A sala será equipada com dispensadores de gel ou solução hidro alcoólica e toalhas de papel

descartáveis.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

STAND DE FEIRAS

No caso de expositores, feiras e área de exposição, cada organizador deve avaliar conveniência e

adequação.

■ Todas as medidas preventivas devem ser tomadas.

■ Obrigação de visitantes, expositores e funcionários (incluindo voluntários) de usar máscaras.

■ Aumento de controles de acesso e fluxos de mão única.

■ Planejar turnos de visitas.

■ Informações permanentes sobre as medidas a serem tomadas, tanto para expositores quanto para

visitantes e outras pessoas envolvidas.

■ Limpeza permanente das instalações.

■ Disponibilizar álcool gel a 70% para os visitantes, de preferência com acionamento

pelos pés.

■ Aumentar os espaços entre os expositores.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

SERVIÇO DE GUARDA-VOLUMES

■ Voluntários e funcionários são obrigados a usar máscara.

■ Uma distância de 2m deve ser respeitada entre os atletas dentro da tenda / sala e na área de espera.

O espaço deve ser marcado no chão pelo organizador.

■ O número máximo de atletas (mantido a uma distância de 2 metros) deve ser predeterminado (de

acordo com seu tamanho) e comunicado.

■ O atleta deixará uma única bolsa identificada no local correspondente, com a identificação em

tamanho grande e perfeitamente visível.

■ A equipe de atendimento colocará a bolsa dos atletas em uma bolsa descartável e identificados, pela

organização.

■ Para a retirada, você deve mostrar seu número de peito e o voluntário deixará a bolsa sobre a

mesa. Evitando todo contato físico.

■ Deve haver tempos de entrega e retirada do material em ordem de

chegada.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

RECONHECIMENTO DE PERCURSOS, CIRCUITOS OU ROTAS

■ O percurso, circuito ou rota será reconhecido individualmente (não em grupos) e respeitando a

distância de segurança de 2 metros.

■ O reconhecimento do circuito só pode ser realizado nas condições em que o organizador

estabelecer, atendendo as determinações das autoridades competentes da região onde a competição

está sendo realizada.
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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 que ainda apresentem os sintomas da Covid-

19, devem permanecer em casa.
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ÁREA DE LARGADA

■ Recomenda-se que em todas as competições de rua, seja implementado uma área de espera para

os atletas respeitando o distanciamento e um sistema de saída separado.

■ Os atletas com os melhores tempos devem ser colocados progressivamente para largada e o horário

de início deve ser determinado e divulgado pelo organizador.

■ Todos os atletas devem ter intervalos de tempo exatos e não serão permitidos alinhar fora desses

horários.

■ Todos os atletas em espera serão aconselhados a ficar longe da área de largada até a hora da

partida.
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ÁREA DE LARGADA

■ Intervalos de tempo exatos devem ser dados a todos os atletas e eles não serão permitidos alinhar

fora desses horários.

■ Provas somente serão permitidas para um máximo de 200 atletas em cada largada, desde que a

distância de 2 metros entre os atletas seja garantida no início. Este número será determinado pelo

número máximo de atletas que podem ser alinhados em uma saída respeitando as distâncias

especificadas.

■ Recomenda-se organizar as partidas por categorias / faixas etárias, equilibrando 200 atletas a cada 5

a 10 minutos.
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ÁREA DE LARGADA

■ Independentemente do exposto, a organização deve ajustar os tempos entre cada largada,

dependendo do trajeto (especialmente considerando as áreas de Menor amplitude) e o

espaço mínimo necessário entre os participantes nessa seção.

■ Recomenda-se que o processo de apresentação dos atletas seja reduzido ao máximo possível e no

caso de provas em revezamento, recomenda-se apresentar apenas o primeiro atleta de cada equipe. O

objetivo é reduzir o tempo que os atletas podem ser expostos.
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ESTAÇÕES DE HIDRATAÇÃO

■ Todas as áreas de hidratação no percurso devem operar com um formato de autoatendimento,

evitando contato ao entregar garrafas, copos e hidratação especial, tendo somente voluntários para

repor a hidratação que for acabando.

■ Recomenda-se não fornecer pontos de hidratação a distâncias inferiores a 5 km.

■ Deve designar duas equipes de hidratação uma para repor e outra para recolher o que foi utilizado.

■ Uso de dispensadores e vaporizadores com soluções higienizantes nas estações disponíveis para os

corredores e criadas para este fim, deve ser considerado.

■ Todos os voluntários são obrigatórios a usar máscaras. descartáveis.
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ÁREA DE CHEGADA

■ Recomenda-se que a faixa de chegada seja descartável para cada chegada.

■ Deve haver acesso direto à área médica.

■ Nenhum meio de comunicação (imprensa) deve estar fora da área estabelecida.

■ Os atletas sairão da área de chegada, irão para uma área aberta para entrevistas.

■ A comunicação na área de chegada deve ser aumentada para evitar a aglomeração.

■ Somente pessoal essencial deve permanecer nesta área.
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MARCHA ATLÉTICA - ÁREA DE PENALIDADE

■ Essas áreas devem ser projetadas para respeitar a distância mínima entre atletas penalizados e

arbitragem.

■ Recomenda-se o uso de um aplicativo de mensagens instantâneas para notificação automática de

proposta de desclassificação.
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PROVAS DE REVEZAMENTO

■ Os bastões (pulseiras, ou similares) serão higienizados antes do início e no final da prova.

■ A zona de passagem será projetada favorecendo a maior largura possível para manter a distância

entre os atletas, separando o suficiente para não ter aglomeração.

■ A ordem de colocação / entrada na zona de passagem será determinada pela ordem em que o atleta

anterior de cada equipe passa pelo ponto estabelecido anteriormente.

■ Recomenda-se limitar o número de equipes que participam dessas provas com o objetivo de evitar o

contato interpessoal na zona de passagem e chegada.

■ As áreas dos árbitros de checagem da passagem estarão a 2m de qualquer atleta participante no

começo e no fim.
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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

contato ou saudação entre eles.
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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.

■ Júri de apelação: distância 2m para reuniões entre os integrantes e se possível ao ar livre.

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

deve ser nomeado.
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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

em gel a 70% (de preferência com acionamento dos pés).
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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.

■ 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% e sempre descartar material de higiene

pessoal em lixeira para descarte biológico ou apropriado.

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

■ 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.
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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.
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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 doença 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.
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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.
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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).
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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.
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SERVIÇOS A ATLETAS, TREINADORES E DIRIGENTES E ÁRBITROS - Transporte

■ Considerar a possibilidade de 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).
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 deve ser feita através de dispositivos eletrônicos.
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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% 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.
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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.
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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.
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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).
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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.
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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.

■ 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.
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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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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 EPI 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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase II

DURANTE A 
COMPETIÇÃO

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.
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Fase III

PÓS-
COMPETIÇÃO

ENCERRADO O EVENTO, TODAS AS

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DEVEM SER

MANTIDAS EM PRÁTICA, ENQUANTO HOUVER

PESSOAS NA ÁREA DE COMPETIÇÃO!
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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.


