
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

-Higiene, limpeza e desinfecção. Disponibilização de álcool gel.  

-Uso de máscaras por todas as pessoas envolvidas nos eventos, por todo o período, 

exceto aos atletas durante as disputas, que deverão recolocá-las logo após o término 

das atividades esportivas.  

-Não compartilhar garrafas, objetos pessoais, objetos de segurança e alimentação.  

-As inscrições do evento serão apenas on-line, antecipadamente, para que não haja 

aglomeração na Arena. 

-Entrega de kits, em áreas separadas para cada categoria (SPORT E PRO), para facilitar 

e agilizar a entrega dos mesmos. 

-Disponibilização de todas as informações do evento via internet, via documento 

impresso publicado nos locais de circulação, via whatsapp, entre outros.  

-No evento onde haja arquibancadas, estarão fechadas, sem público.  

-A premiação poderá ser feita apenas ao campeão, deixando determinada a área 

permitida aos fotógrafos, jornalistas, desde que mantenham o distanciamento social, 

ou quando possível, a premiação deverá ser feita logo após o atleta cruzar a linha de 

chegada. Para os atletas menores de idade, será permitido apenas um acompanhante, 

quando necessário.  

-Realização das competições em turnos separados por categoria, diminuindo, assim, a 

quantidade de pessoas no local do evento. 

- Permitir apenas um treinador, um mecânico e um fisioterapeuta (ou uma pessoa da 

área da saúde) por equipe. Dentro das áreas das equipes, deverá ficar o menor 

número de pessoas possíveis, haja vista que as categorias ocorrerão em horários 

diferentes, também deverá ficar o mínimo de pessoas necessárias da equipe técnica.  

-Durante o aquecimento, os atletas devem fazê-lo em local arejado e mantendo a 

distância estabelecida para essa atividade.  

-No site do evento ficará disponível um questionário sobre informações relacionadas à 

COVID-19 que DEVERÃO SER ENTREGUES NA RETIRADA DE KIT. 

-Isolamento no perímetro de largada/chegada com fita e/ou grades para que não 

tenhamos aglomerações.  

-Demarcação na área de apoio mecânico em mais de um local, ou em espaço maior do 

que o habitual, para que não haja aglomerações. 

-Agilização dos atletas na largada das categorias, para que não fiquem parados juntos 

na linha de largada.  

 



Dados pessoais 

NOME: ________________________________________________________________ 

IDADE: _____ 

SEXO: ______________ 

CATEGORIA: ________________________ 

IDENTIFICAÇÃO CPF: _________________________ 

TELEFONE: (__)_________-_________ 

E-MAIL:______________________________________________________ 

Questões gerais  

- Você teve COVID-19? (SIM)  (NÃO) 

- Alguém do seu convívio teve COVID-19? (SIM)  (NÃO) 

- Você está apresentando os sintomas clássicos/suspeitos da COVID-19? (SIM)  (NÃO) 

- Alguém do seu convívio está apresentando os sintomas clássicos/suspeitos da COVID-

19?  (SIM)  (NÃO) 

 

EM CASO DE ALGUMA RESPOSTA POSITIVA, você deve complementar... 

- Você está se sentindo bem para retornar à prática esportiva? (SIM)  (NÃO) 

- Você teve alguma doença neste período de pandemia? (SIM)  (NÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 


