PROTOCOLO DE SEGURANÇA – COVID 19
COPA SOUL SUL MINEIRO
Atletas da Copa Soul Sul Mineiro,
Devido ao cenário da pandemia do COVID-19, desenvolvemos esse protocolo de
segurança apoiado em recomendações da União Ciclística Internacional (UCI) para a
retomada de eventos de Mountain Bike. As medidas a serem tomadas pela organização e
atletas foram elaboradas com a realidade de nosso país e nosso comprometimento de
seguir as ordens das autoridades locais.
Igualmente ao regulamento geral, as informações aqui contidas são regras que
visam a integridade e segurança dos organizadores, participantes e cidade receptora. O
descumprimento das medidas de segurança por parte de um atleta e/ou acompanhante
e/ou equipe ocasionará em penalizações.
➢ INFORMAÇÕES GERAIS
- Aquele que obtiver um teste com resultado positivo para covid-19 na época do evento
ou que apresentar sintomas não deverá frequentar o evento dentro de seu período de
isolamento.
- Haverá distanciamento de um metro entre cada categoria no bolsão de largada e de um
metro e meio na fila da secretaria entre atletas.
- Será colocado cartazes na área do evento orientando e ou advertindo sobre as medidas
de segurança.
- O evento todo será sem público.
- Este protocolo poderá ser alterado caso haja necessidade indicada pelas autoridades
locais ou UCI.
➢ RESPONSABILIDADES DO ATLETA/ACOMPANHANTE/EQUIPE
- A utilização correta de máscara (cobrindo nariz e boca) é obrigatória durante todo o
evento e seus espaços. Penalização: o atleta poderá receber advertência por não utilizar
máscara (sujeito a perder pontos do campeonato) e caso o mesmo seja notificado por três
vezes pelo descumprimento desta regra, deverá se retirar do evento e podendo ser
desclassificado.
Apenas no momento em que for dada a largada e na alimentação que poderá ser retirada
a máscara, sendo assim, em nenhum outro momento será permitido. Logo após a linha de
chegada, retornar o uso de máscara e para alimentar faça de forma individual e/ou sem
aglomeração.
É de total responsabilidade do atleta possuir uma máscara de proteção. Mesmo o evento
disponibilizando álcool em gel é recomendado que o atleta tenha o seu individual.
- Utilizar álcool em gel na entrada e saída da secretaria.
- O atleta só poderá levar um acompanhante e/ou sua equipe (técnico, mecânico e afins).
O acompanhante ou membro da equipe que descumprir quaisquer regras também poderá
ser retirado do evento, funcionando a regra da mesma forma para todos os presentes
permitidos no local.

- Nas trocas de informações com demais atletas durante os treinos, mantenha sempre
distanciamento de 1,5m. Penalização: o atleta poderá ser advertido e caso ocorra outras
vezes deverá se retirar da pista.
- Durante a premiação não deverá ser feito cumprimentos que envolvam abraços, apertos
de mão ou qualquer outro contato físico.
➢ RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO
- Disponibilizaremos álcool em gel em diversas áreas do evento.
- Dentro de 30 segundos antes da largada, a organização avisará o momento permitido
para retirada de máscara.
➢ RECOMENDAÇÕES
- Na semana que antecede o evento o atleta deverá se atentar a sintomas suspeitos de
infecção por covid-19.
Febre maior que 38º
= 4pts
Tosse
= 4pts
Insuficiência respiratória = 4pts
Coriza
= 2pts
Garganta inflamada
= 2pts
Dores incomuns
= 2pts
Fadiga anormal
= 2pts
Dor de cabeça anormal = 1 pt
Diarréia
= 1pt
Vômito
= 1pt
Após a somatória de cada sintoma, compreende-se que:
Menor ou igual a 2 pontos = leve suspeição de infecção; 3 a 5 pontos = moderada
suspeição de infecção; Maior ou igual a 6 = alta suspeição de infecção;
Este guia não substitui uma consulta médica. Apenas divulgamos para orientá-los a não
comparecer no evento caso apresente resultados igual ou maior a 3 pontos sem antes
realizar um teste confiável.

