COPA SOUL SUL MINEIRO DE MTB 2020

ETAPA CAXAMBÚ – (13-12-20)
PROTOCÓLO PARA
MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19
OBJETIVO
Este protocolo tem o objetivo de apresentar medidas sanitárias (higiene e prevenção) para a prova
realizada durante o período de pandemia Covid 19.

MEDIDAS
1- Será disponibilizado pela organização, álcool em gel na entrada da secretaria,
porta dos banheiros e entrada do bolsão;
2- Será obrigatório o uso de máscaras por todos atletas, colaboradores,
patrocinadores, organizadores, acompanhantes e apoiadores dos atletas;
3- Nos pontos de apoio e água é obrigatório o uso de máscaras;
4- Durante a preparação para largada, no bolsão, todo atleta deverá estar usando
máscara. O mesmo poderá retirar assim que iniciar a corrida, devendo colocála ao final da prova;
5- As inscrições serão on line, para evitar aglomerações;
6- A entrega dos kits terá um horário mais prolongado, no dia 12-12-20, das 8:00
as 18:00 horas;
7- Será observado um distanciamento entre as categorias de 1 metro na
formação do bolsão:
8- A área do bolsão será isolada e somente fotógrafos e jornalistas, devidamente
usando máscaras poderá utilizá- las;
9- O congresso técnico será via mídias utilizadas pela orgnização, onde será
passado informações do evento e circuito;
10A premiação será feita para os 5 primeiros colocados, com
distanciamento de 1,5 metros entre cada atleta. Durante a premiação o atleta,
locutor e auxilar deverão estar usando máscaras, evitar abraços, aperto de
mão e outros tipos de cumprimentos;
11Será colocado cartazes na área do evento orientando e ou advertindo
sobre as medidas de segurança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
1-Todo atleta deverá se manter atualizado sobre as medidas de combate
utilizadas pelo município de Caxambú;
2-Este protocolo será postado algumas vezes nas mídias utilizadas pela
organização do evento;
3-Qualquer dúvida quanto as medidas de segurança, sobre o evento e relativa ao
congresso técnico, poderá ser enviada no email do evento ou via zap.

