
                                  

PROTOCOLO CORRIDA DE AVENTURA MANDACARU, CONSIDERANDO A 
PANDEMIA DE COVID-19 

INTRODUÇÃO  

A pandemia do COVID-19 impôs medidas de distanciamento, a paralisação dos 
negócios, escolas e da vida social em geral, que se tornaram necessárias para 
encurtar a disseminação da doença e interromperam diversos aspectos regulares da 
vida, incluindo esporte e atividades físicas. Para assegurar a saúde dos atletas e de 
outras pessoas envolvidas, a maioria dos eventos esportivos em níveis 
internacional, nacional, estadual e regional foi cancelada ou adiada.  

O esporte contribui para o desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. 
Estudos internacionais compilados pela OMS mostram que a receita global 
movimentada com o esporte é de aproximadamente 756 bilhões de dólares, e a 
cada US$ 1 movimentado diretamente com esporte, US$ 2,5 são movimentados 
indiretamente com todo o mercado que o circunda, gerando renda a milhões de 
pessoas, entre profissionais da área, venda de artigos esportivos, serviços ligados 
às ligas e eventos, viagens, turismo, infra-estrutura, transporte, fornecimento de 
alimentos e bebidas, mídia e outros. O esporte é uma ferramenta valiosa para 
comunicação e conexão de comunidades e gerações inteiras de pessoas, e 
desempenham papel relevante no desenvolvimento e transformação social de 
muitas pessoas.  

A Corrida de Aventura é um esporte praticado ao ar livre, em meio à natureza. As 
inscrições já são realizadas por meio eletrônico, assim como os briefings técnicos, e 
as equipes, de forma geral, têm pouco ou nenhum contato durante o percurso da 
Corrida. 

Este protocolo tem como objetivo garantir a segurança sanitária da MANDACARU 
CORRIDA DE AVENTURA para efetiva proteção dos atletas, pessoal de apoio, 
organização e comunidade, no momento atual da pandemia.  

PARA COMPETIÇÃO  

1. Os pagamentos, inscrições, briefings técnicos, informativos e conferências 
referentes à competição serão realizados online e/ou em plataformas virtuais, 
de modo a evitar aglomerações;  

2. Todos os competidores receberão, por meio eletrônico, INFORMATVO 
contendo as informações/orientações referentes à Pandemia, à necessidade 
do distanciamento social, uso de máscaras e higienização de mãos;  



3. Antes e durante a competição, a Diretoria da prova certificará que todos 
(atletas, pessoal de apoio e organização) estejam cientes do protocolo de 
segurança e que os mesmos foram divulgados nos sites e mídias oficiais e 
também que estejam visíveis no local do evento; 

4. Não será permitida a presença de acompanhantes; 
5. Pessoas pertencentes aos grupos de risco (maiores de 60 anos, cardiopatas, 

doentes pulmonares crônicos, etc.) serão fortemente aconselhadas a não 
participarem da competição;  

6. A organização disponibilizará álcool gel aos atletas, pessoal de apoio e todos 
os demais presentes no local da competição;  

7. O espaço de distanciamento social para mídia será demarcado, de forma a 
garantir distância mínima de 2 metros entre os mesmos; 

8. Haverá demarcação das áreas de entrada e saída de atletas, zonas de troca 
de modalidade, de modo a garantir o distanciamento entre os competidores;  

9. Na entrega dos mapas, camisas e kits de alimentação (caso tenha), a 
organização garantirá que sejam realizadas em embalagens individuais, 
devidamente higienizadas e desinfetadas, de forma a não gerar 
aglomerações;  

10. A largada será feita com demarcação de espaço por equipes, com o devido 
distanciamento entre os participantes; 

11. A premiação será organizada, garantindo distanciamento de 2 metros, sem 
cumprimentos ou qualquer contato físico e, tanto as pessoas que farão a 
entrega dos troféus quanto os atletas deverão utilizar máscaras.  

ARENA DA PROVA  

1. O evento será realizado em ambiente aberto, ao ar livre;  
2. Toda equipe da organização da competição utilizará equipamentos de 

proteção individual; 
3. As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, maçanetas, 

torneiras, corrimões, pias e dispositivos eletrônicos, entre outros, serão 
higienizados rotineiramente;  

4. O fluxo de entrada e saída dentro do local da competição serão demarcados;  
5. Será controlada a quantidade de pessoas em locais fechados (ex.: 

sanitários), de modo a garantir o distanciamento social. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO  

1. Serão disponibilizados, em local visível da competição, informações acerca 
da COVID-19 e das medidas de prevenção (Orientações sobre a 
necessidade de higienização das mãos com álcool a 70%, uso de máscaras 
e distanciamento entre as pessoas estarão à disposição); 

2. Todos os atletas e participantes do evento serão monitorados antes do 
evento, de forma a verificar se tiveram contato com infectados e/ou pessoas 
com sintomas. Em caso positivo, serão orientados a não participarem do 
evento e a buscarem orientação médica; 

3. Atletas, organização e pessoal de apoio deverão estar cientes quanto à 
necessidade de seguir o protocolo estabelecido. 



MEDIDAS DE PROTEÇÃO  

1. Aos atletas será recomendado que cheguem nos horários estipulados, e ao 
término da competição, mantenham o distanciamento social e usem 
máscaras enquanto estiverem na arena (Obrigatório); 

2. A temperatura de TODOS os presentes será aferida antes de adentrar o 
espaço da competição, não sendo autorizada a entrada de pessoas, tanto 
atletas quanto colaboradores, com temperatura acima de 37,3o C; 

3. Todos os atletas, organizadores, pessoal de apoio e demais presentes na 
competição deverão USAR MÁSCARA, sendo que APENAS OS ATLETAS 
poderão retirar, exclusivamente, APÓS A LARGADA E ENQUANTO 
ESTIVEREM EFETIVAMENTE NO PERCURSO; 

4. Recomenda-se ao atleta cuidar de suas mochilas, acessórios e 
equipamentos, colocando em locais de acesso sem aglomeração;  

5. Os atletas deverão trazer de casa sua hidratação, e não socializar, nem 
utilizar recipientes de outras pessoas (squeezes, toalhas, etc); 

6. Evitar compartilhar equipamentos. Na impossibilidade de fazê-lo, é 
necessária a desinfecção do equipamento antes de utilizá-lo; 

7. Os métodos de higiene de mãos disponibilizados no evento esportivo 
deverão ser utilizados rigorosamente.  Higienizá-las com álcool a 70%; 

8. Praticar etiqueta para tosse, cobrir a tosse de preferência com o cotovelo ou 
espirrar em tecidos ou roupas. Evitar tocar a própria boca, nariz ou olho;  

9. Evitar cumprimentos de contato, como aperto de mãos e abraços; 
10. Evitar acessar locais com pouca circulação de ar; 
11. Manter distância mínima de 2 metros entre as pessoas, em qualquer 

situação da competição; 
12. Aglomerações nos momentos antes da largada e após a chegada deverão 

ser evitadas;  
13. Será reforçada a limpeza do local da competição e circulação de pessoas, 

principalmente os de uso comum. Após a largada da competição será 
realizada desinfecção do local com produtos apropriados como álcool a 70% 
para superfícies e hipoclorito em pisos e paredes com revestimento;  

14. Não será disponibilizado guarda volumes para evitar aglomeração de 
pessoas e reduzir contaminação do ambiente; 

15. As equipes ao final da competição, deverão sair de forma ordenada, sem 
contato e aglomeração.  

Vale ressaltar que essas medidas protetivas à saúde dos praticantes são protocolos 
mínimos e que, a depender da situação epidemiológica no período da competição, 
outras orientações não contempladas nesse documento poderão ser necessárias.  
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