
PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA
E ORIENTAÇÕES GERAIS PARA

TROFÉU PARANÁ DE ATLETISMO MASTER - 2020 (EM 2022)
o evento está agendado para dia 27 de março de 2022

Serão seguidos todos as normativas da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde para realização
de eventos em ambientes externos e Guia de Ações e Recomendações da CBAt, modificados e
acrescidos as seguintes observações, determinações e orientações:

1. Os participantes e acompanhantes serão orientados que caso tenham quaisquer sintomas
de Gripe ou Covid, na semana corrente ou anterior à realização do evento, estes não
deverão comparecer no ambiente de competição.

2. TODOS OS PARTICIPANTES, acompanhantes, membros da organização e arbitragem
deverão encaminhar comprovante de vacinação COVID-19, para o email:
secretaria@agrande.org Caso não possa tomar vacina, por questões de saúde, deverá
apresentar exame RT-PCR (negativo) realizado até 72 horas antes do evento.

3. Congresso Técnico: não será realizado, sendo convidados um representante de cada uma
das três equipes com maior número de inscritos para compor a junta desportiva e instância
recursal (Associação da Grande Curitiba de Atletismo Master, Associação Nikkey de
Atletismo Master e Associação de Atletismo de Maringá); na ausência de indicação, serão
definidos três atletas participantes definidos pela Direção da Competição.

4. O cerimonial previsto com autoridades para ser realizado às 11 horas foi cancelado; sendo
substituído pelo Hino Nacional, seguido de um minuto de silêncio em respeito aos
atingidos pela pandemia de Covid.

5. O uso de máscara será obrigatório para todos os participantes, atletas, voluntários, enfim,
todas as pessoas presentes no local. A pessoa que, porventura, se negar a utilizar
máscara será convidada a se retirar da prova/competição, pista de atletismo e
dependências da competição. Será disponibilizado no “kit de participação”: duas máscaras,
uma bisnaga de álcool gel 70º; e serão fornecidas máscaras gratuitamente aos
atletas/apoiadores quando necessitarem.

6. Uso dos sanitários/vestiários, será orientada a utilização em lotação de 50% do espaço;
sendo orientado o uso de álcool gel (dispenser), sabonete líquido (dispenser), papel toalha
e lixeiros disponibilizados pela organização.

7. Entrega do “kit de participação” e “confirmação das provas”: serão confirmadas todas as
provas do atleta do dia numa única vez, e será organizada em duas filas, Masculino e
Feminino, orientamos a distância de (2) dois metros na organização da fila (a fila será
demarcada com linhas a cal no chão).

8. Câmara de Entrada e Chamada de Atletas: higienizar as mãos com álcool (70º) na entrada
da câmara; os atletas serão orientados a aguardar as provas mantendo distanciamento
mínimo de dois metros, conforme demarcação:

9. Nas provas de pista: será feito o chamamento de “disparo por disparo”, conforme
cronograma horário de provas que será divulgado até três dias antes do evento (incluindo
e delimitando as raias de disparo), para evitar quaisquer aglomerações na câmara de
entrada superior a 8 atletas. Provas de meio-fundo e fundo terão disparos com no máximo
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de 12 atletas. O uso de máscara nas provas de pista será obrigatório antes do
aquecimento, e, após a recuperação, para a saída da pista. No aquecimento e na
recuperação os atletas serão orientados a manter um distanciamento mínimo de (2) dois
metros.

10. Nas provas de campo o número de participantes está reduzido a no máximo 8 atletas por
grupo/idade; o uso de máscara nas provas de campo enquanto aguarda sua tentativa de
lançamento/salto será obrigatório. É orientado aos atletas que utilizem nas mãos álcool gel
ou líquido (70º) logo após cada tentativa realizada. Os implementos serão higienizados
constantemente com álcool líquido 70º, a cada tentativa, assim, será impedindo que seja
utilizada substâncias aderentes como pó de magnésio ou outras. Implementos pessoais
poderão ser aferidos e utilizados na competição e devem ser entregues à Comissão
Organizadora às 7:00 horas, antes da primeira chamada dos atletas de quaisquer das
provas.

11. Não haverá depósito de materiais, bolsas, sacolas, etc; a guarda dos pertences pessoais
cabe unicamente ao atleta.

12. Saída e Premiação: os vencedores serão premiados imediatamente após a realização das
provas. Os pódios serão colocados a uma distância mínima de dois metros de distância
um do outro. Não é aconselhado abraços ou confraternizações entre os vencedores e ou
pessoas presentes. Os atletas poderão retirar as máscaras para fotografia, desde que
mantenha o distanciamento. Provas de revezamento serão premiadas sem pódio.

13. As medalhas aos vencedores (1º, 2º e 3º lugares) serão higienizadas e entregues em
pacote plástico por membro da organização, não haverá cumprimento, caberá ao atleta
retirar a medalha do invólucro e colocá-la no entorno do pescoço para registro de fotos.

14. Os resultados/marcas/recordes serão publicados apenas pela internet, inclusive as fotos
do evento serão disponibilizadas gratuitamente pela internet (sem qualquer custo para os
participantes).

15. Orientações quanto à conduta geral de atletas e acompanhantes: cumprimentos sejam
feitos através de acenos, eventuais círculos de conversa sejam feitos a mais de dois
metros de distância, evitando tocar nos alambrados ou equipamentos que não são os
seus.

16. Hidratação: cada atleta receberá duas garrafas de água identificadas com o nome do
atleta; bebedouros não serão utilizados. Os atletas e acompanhantes serão orientados a
não compartilhar copos ou garrafas, e a jogar a garrafa vazia nos locais apropriados.

17. Banheiros: os banheiros são distantes da pista e estão munidos de sabão líquido e toalhas
de papel e álcool gel. Serão fixados cartazes sobre a higienização das mãos. Os banheiros
serão higienizados pela equipe de apoio em interstícios de 3 horas (9h, 12h, 15h e 18h
aproximadamente).

18. Alimentação: haverá uma barraca de comida que receberá somente com cartão de
débito/crédito preferencialmente por aproximação; os pedidos de almoço/marmita devem
ser feitos com antecedência, até as 10 horas.

19. Enquanto os atletas e acompanhantes aguardam a realização das provas, serão
orientados para aproveitar o espaço no entorno da pista da UFPR que é amplo,
arborizado, gramado e bonito, evitando agrupamento de pessoas.

20. Os itens deste protocolo poderão ser alterados conforme orientações das secretarias de
saúde.



A Organização.
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