
PROJETO ESTRATEGICO PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19 

Diante da situação atual ao retorno das restrições devido ao aumento de casos da COVID 19, e
acompanhando as informações referentes ao Decreto Estadual e Municipal. A organização CT
MARECHAIS  –  CORRIDA  DE  ORIENTAÇÃO,  buscou  soluções  para  adaptar  em  nosso
regulamento o protocolo de segurança adequado seguindo as exigências impostas, para que,
nossos eventos pudessem ser realizados de forma que, garanta a pratica esportiva de atletas, e
que possamos realizadas com total segurança e responsabilidade nossas etapas.

Primeiramente  temos  que  separar  Eventos  Esportivos  x  Eventos  Festivos,  pois  cada  um
possuem características bem diferentes. Entretanto, para esse momento não cabe discussão e
nem entrar em detalhes.

Atividades esportivas  como já  bem frisada pelos  órgãos  de  Saúde,  é  benéfica e  eficaz  na
prevenção ao bem estar da saúde física de qualquer indivíduo.  Desta forma, temos o prazer
de apresentar um sistema seguro para realizar nossos eventos sem aglomeração.

INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES 100% ON-LINE:  

O atleta realizará sua inscrição acessando o link pelo celular ou computador. Os pagamentos
serão via transferências, boletos, cartões (credito ou debito) ou pix.

KIT ATLETA (CHIP / NÚMERO DE PEITO / BRINDES):

Serão entregues de forma planejada dias antes da prova, em um local a divulgar, seguindo o
protocolo de segurança da COVID 19.

DIA DO EVENTO 

O local  que recebe o nome de ARENA será em locais  abertos,  totalmente arejados,  como
também, terá medição de temperatura e álcool  disponível  para todos os atletas (antes de
entrar na arena). E que, diferente do que se imagina quando se fala a palavra "Evento", esse é
um modelo de evento que se enquadra em moldes de segurança superior aos das academias,
shoppings, mercados, bancos entre outros. Pois, não há aglomeração.



Nossa arena irá obedecer aos padrões abaixo:

 USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO

Todos os atletas e staffs deverão usar máscara de proteção pessoal em toda ARENA antes e
depois da prova, bem como o uso de álcool gel 70%, colocado em pontos estratégicos e ao
alcance de todos.

 

 TROCA E DESCARTE DE MÁSCARA

Atletas  e  Staffs:  De  três  em  três  horas  durante  a  permanência  na  ARENA.
 Máscaras  Descartáveis:  Se  o  atleta  estiver  usando  a  mesma  máscara,  ele  (a)  deve  ser
responsável  por  acondicioná-la  em  embalagem  própria,  descartando-a  no  lixo  específico
disponível na ARENA do evento.

 Fica proibido o descarte em lixo comum! 

 Máscara  de  Tecido: cada  atleta  deve  ser  responsável  de  acondicioná-la  em  embalagem
própria e transportá-la para casa.

 TEMPERATURA CORPÓREA

Ao chegar à ARENA, a temperatura corpórea deve ser medida em todos os Atletas e Staffs.
Quem estiver com temperatura igual ou superior a 37,8ºC, não será autorizada a permanência
no evento.

Atletas, familiares entre outros que não irão participar do evento fiquem em casa, pois não
terá acesso à arena, apenas os atletas que irão participar do evento.

 DISTANCIAMENTO MÍNIMO

A  estrutura  da  ARENA  será  montada  de  forma  a  evitar  aglomerações,  mantendo  o
distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os atletas, staffs.

Detalhamento em anexo.

Após passar por todos esses procedimentos iniciais do protocolo, o atleta seguirá para o ponto
de largada.



LARGADA /PERCURSO/CHEGADA

 PERCURSO DO EVENTO:

Nosso percurso será no meio rural (trilhas e trechos de mata), ambiente aberto e totalmente
sinalizado.

 LARGADA:

O atleta deverá chegar ao local para largar (portando chip, número de peito, máscara, roupa e
calçado adequado), e aguardar autorização de partida. Não será permitida a entrada na área
de largada de atletas que não estiverem devidamente equipados para iniciar a marcação de
tempo. Visto que, as largadas são feitas de formas separadas, sequenciais das 7hs às 10hs.
Implantamos esse método juntamente com a cronometragem REAL TIMINING com o objetivo
de que cada atleta possa participar com total segurança e sem aglomeração (o atleta chega,
corre e vai para casa).

 CHEGADA

O atleta ao concluir o percurso receberá sua medalha e um kit fruta individualizado, logo em
seguida será orientado pela organização a deixar a ARENA. Podendo está acompanhando o
resultado  através  do  link  que  será  divulgado  nas  redes  sociais  (instagram,  whats,  site  da
organização ou cronometragem).

PREMIAÇÃO

O pódio será virtual com as fotos dos atletas VENCEDORES e suas colocações, informaremos o
local  para  a  entrega  dos  troféus  e  brindes  para  todos  os  atletas  pódio,  obedecendo  às
orientações do protocolo de segurança do COVID 19.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
 SINTOMAS COVID-19



Caso os competidores tenham sentindo alguns dos sintomas da COVID  19 na semana 
anterior  ao evento, solicitamos que o mesmo  não participe da prova.
- Não recomendamos a participação de atletas considerados grupo de risco.

ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL GEL: A organização disponibilizará água corrente, sabão líquido e 
álcool em gel, espalhados pelo local do evento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gostaríamos de salientar que estamos nos preocupando com o bem estar do atleta, como
também, fazemos questão de seguir todo protocolo de segurança que será adotado. Sabemos
da importância em não haver aglomerações e todo cuidado ao recepciona-lo com segurança.
Estamos focados em garantir 100% de eficácia em qualquer execução. É de suma importância
que,  as  atividades  físicas  e  esportivas  sejam  mantidas  com  total  segurança  e  adaptação,
estamos certos que podemos garantir que o esporte não pare e que possamos junto trabalhar
para o funcionamento dessas atividades com excelência.
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