
PROTOCOLO SANITÁRIO DO EVENTO UP Trail GP 20k

Evento: UP Trail GP 20k
DATA:17/10/2021
LOCAL: Praia de Taquaras - Balneário Camboriú - SC
Empresa Responsável: DTO SPORTS Marketing e Eventos Esportivos

1. Inscrições
As inscrições serão realizadas on-line.
Participantes de idade entre 16 e 99 anos.

Modalidades:
20km - 300 vagas

2. Entrega de kits.
A entrega dos kits será realizada em 1 dia.
Sábado das 10h às 16h.
Em uma Loja de Calçados
Teremos 2 estações computadorizadas para os atletas conferirem seus dados e não terem
contato com os atendentes.
As estações terão um distanciamento de 2m cada.
Os kits serão montados previamente e os itens serão embalados individualmente.

3. Da participação

Somente poderá participar o atleta com idade de 16 a 99 anos.
O atleta deverá preencher um formulário específico com informações sobre estado de
saúde e sobre Covid.
Em toda a arena da prova o atleta deverá permanecer de máscara.
O atleta deverá informar a organização caso tenha suspeita ou com sintomas de Covid 19.

4. Check-in

Os atletas somente poderão entrar na área de largada, após aferição de temperatura.
Deverá estar utilizando máscara.
Somente irá adentrar na área de largada em seu horário especificado pela cor de seu
número de peito.
Deverá se aproximar da área de largada no máximo 15 minutos antes da largada.

5. Largada.

As largadas serão em ondas com 3 atletas de 15 em 15 segundos.
Terá espaçamento entre os atletas de 1,5m.
Será sinalizado no piso o local de cada atleta.

As largadas ocorrerão nos seguintes horários.

20 km - 08h



Os atletas deverão permanecer de máscara por todo tempo na arena, após haverá
coletores específicos para descarte das mesmas.

6. Percurso
O percurso é composto de trilhas, asfalto, estrada de chão e areia, não haverá fechamento
de vias a vias será compartilhada com os carros.
Haverá sinalização para conscientização dos atletas referente a se manter em uma
distância segura.

7. Hidratação do percurso.
Será utilizado o sistema self service, os copos de água ficarão em mesas à disposição dos
atletas sem contato com os staffs.
Terão 2 mesas por ponto e distanciamento de 4 metros cada, para não haver contato entre
os atletas.

8. Staffs
Os staffs deverão preencher formulário de monitoramento sobre o Covid 19.
Todos irão realizar a aferição de temperatura antes de iniciar os trabalhos.
Todos utilizam máscaras e luvas descartáveis.
Seguiram os protocolos de higienização das mãos antes de tocar qualquer objeto e irão
realizar a desinfecção dos objetos que poderão ter contato com outras superfícies.
Controle por escrito de todos funcionários e terceirizados que trabalham de RH (fotógrafos,
staffs, etc) no evento, por pelo menos um mês, para fácil identificação das pessoas em
contato com um possível infectado.

9. Chegada
Os atletas receberam na chegada máscaras descartáveis novas ao passar pelo pórtico de
chegada.
Serão encaminhados a retirada das medalhas, após hidratação, frutas e serão orientados a
se retirarem do local de prova.
Não poderão permanecer na arena do Evento.
Caso tenha que aguardar algum participante, deverá se deslocar até o seu veículo ou em
algum ponto de encontro distante da arena reservada para o evento.

10. Arena
A arena terá dispersos dispensers com álcool em gel disponíveis a todo momento para os
participantes.
Haverá cestos coletores de materiais orgânicos e também para coleta de máscaras nas
trocas.
Não poderá haver permanência de familiares, espectadores ou qualquer pessoa que não
faça parte do evento.
Será utilizado o sistema de som para orientar sobre os protocolos a todo momento do
evento.



11. Premiação
Não haverá cerimônia de premiação, os atletas irão receber seus troféus em local separado
e com distanciamento entre os mesmos.
Os resultados serão enviados ao site da empresa responsável pela cronometragem e
acessado somente no modo on-line.
Serão premiados apenas os 5 primeiros colocados masculino e feminino de cada
modalidade.

12. Pós evento
Os atletas foram contactados e preencheram um questionário para monitoramento em
relação ao Covid.
Todos os colaboradores envolvidos no evento também deverão responder o questionário de
monitoramento.

O evento seguirá todas as normas da Portaria 620 do Estado de Santa Catarina e as
normas sanitárias vigentes da modalidade.

Este protocolo tem como base o Protocolo da ABRACEO e às regras sanitárias do Estado
de Santa Catarina


