NORMAS ESPECIAIS DE SAÚDE PÚBLICA
Por causa da situação atual anormal causada pela pandemia do COVID-9, a etapa de São
Francisco de Paula do Audax Trail Tour seguirá normas definidas pela Autoridade Municipal de
Saúde, com procedimentos especiais e protocolos a serem implementados para a prova.
Primeiramente, todos os participantes do evento (atletas e equipe de trabalho) terão, antes de
entrar na arena da prova, sua temperatura corporal medida pela Equipe de Saúde local.
Qualquer participante de apresente temperatura superior à definida como segura pela Secretaria
da Saúde, de acordo com protocolos internacionais, será impedido de se aproximar do local da
prova, orientado a procurar atendimento médico imediatamente e, consequentemente, não
poderá participar da mesma.
Portanto, fazemos uma solicitação a todos os inscritos: se no dia da prova você
apresentar sinais de temperatura alta ou mesmo souber que está com febre, por favor,
não compareça ao local do evento.
Haverá ambulância com equipe de atendimento no local do evento.
Solicitamos a todos os corredores para que não tragam acompanhantes para ficarem na arena
da prova, uma vez que não será permitido público junto à largada/chegada.
O uso de máscaras é obrigatório em todos os espaços do evento, sem exceção. Para os atletas
haverá informação específica nos protocolos sobe como proceder durante a participação na
prova.
Solicitamos que os atletas tragam mais de uma máscara para o evento.
Pedimos aos mesmos para que não descartem, em hipótese alguma, máscaras no trajeto ou
diretamente no chão – mas sim nos recipientes de lixo que estarão na arena da prova e junto à
chegada.
Não será permitida a montagem de tendas para equipes/grupos de corrida, assim como tendas
para demonstração/venda de produtos ou degustação/venda de alimentos ou bebidas.
Ainda, para evitar aglomerações, não serão disponibilizadas listagens de inscritos e nem de
resultados após a prova.
Será disponibilizado álcool em gel nos pontos de entrega de kits, no local da largada/chegada, e
entrada dos sanitários.
A fim de diminuir o número de interações e evitar contatos, haverá quantidade menor de postos
de hidratação para todas as distâncias da prova (em comparação com as edições anteriores).
Por este motivo, SERÁ EXIGIDO QUE TODOS LEVEM SUA PRÓPRIA HIDATAÇÃO PARA A
PROVA, utilizando a dos postos de hidratação existentes apenas como reforço.

PROTOCOLOS ESPECIAIS PARA A PROVA
- A entrega de kits será feita com atendimento sem fila;
- Largadas:
- horários previamente definidos para iniciar a largada de cada distância, para diminuir a
quantidade de pessoas esperando;
- o local será demarcado com cones, com distância de 1,5m ente eles, para posicionamento dos
atletas;
- largada em ondas de até 20 atletas por vez, mantendo distanciamento de 1,5m entre eles antes
do pórtico da largada. A formação das ondas é pela ordem do número do atleta, com chamadas
pelo locutor da prova. Somente os atletas chamados podem se aproximar do pórtico de largada
- largada das ondas com 1 a 2 minutos de intervalos entre elas.
- todos os atletas deverão utilizar máscaras na largada e correr com elas por 500 m, onde haverá
local demarcado informando que a partir dali podem correr sem as mesmas. Devem manter as
máscaras ao longo da prova, pois deverão recolocar as mesmas 500 m antes da chegada (onde
haverá também marcação informando).
- será borrifado constantemente álcool 70º nos copos de água dos postos do trajeto, que serão
em menor quantidade em relação à prova normal, para mais segurança;
- cada corredor pega sua água nas mesas dos postos de hidratação;
- ao final da participação na prova, cada corredor retira das mesas seu saquinho com frutas +
água + medalha, e após solicitamos que se retire do local o mais rápido possível
- não haverá divulgação de resultados nem premiação no dia e local da prova,
- haverá placas de informação sobre o uso correto da máscara e medidas de higiene para o
combate do COVID19;

