
Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização ou ainda
por motivos legais ou motivo de força maior, como os protocolos de retomada dos eventos esportivos.

PRINCIPAIS PROTOCOLOS SANITÁRIOS

A realização do evento seguirá os protocolos sanitários aprovados nacionalmente pelos
órgãos responsáveis de prevenção e combate a COVID. Ontem, dia 15 de junho, o Governo
Estadual decretou a portaria nº 620 com validade até dia 30 de junho de 2021, resolvendo:

- Limite de participantes X Matriz de Risco Potencial Regional

Gravíssimo I Vermelho 200

Grave I Laranja 300

Alto I Amarelo 600

Moderado I Azul 1.000

- O Desafio Beto Carrero ocorrerá na matriz gravíssima, respeitando o limite de 200

participantes por prova. Para tal, teremos dois horários de largadas. Sua largada

será informada na retirada do kit;

- Uso obrigatório de máscara de proteção para todos os participantes e

colaboradores envolvidos no evento. Atletas deverão usar a máscara durante a

concentração, largada e imediatamente após a chegada;

- Medição de temperatura corpórea de todos os participantes. Acima de 37,8ºC

deverão ser vetados do evento;

- A largada terá marcação no piso com distanciamento de 2m entre os atletas

durante a largada e a mesma vai ocorrer em ondas;

- Chegada por tempo líquido, no qual o resultado será informada após evento no
site da Corre Brasil;

- Será disponibilizado totens de álcool em gel por toda arena do evento;

- A hidratação vai ocorrer no formato de autoatendimento e os staffs irão realizar a

reposição em espaços distanciados;

- Os banheiros serão desinfectados em tempo integral durante o evento e

periodicamente antes e após o evento;

- Fica proibido a cerimônia de premiação. Mas a organização decidiu providenciar

troféus para os 5 primeiros colocados em cada modalidade;

- A entrega de medalhas será realizada por staff devidamente paramentado e com

distanciamento de 2m;



- Não será permitido serviço de guarda volumes, massagem, correr sem camisa,

instalação de tendas de assessorias e áreas de convivência.

● Definem ainda, na portaria conjunta SES/Fesporte 441:

- Entrega de Kits irá ocorrer por agendamento. Via aplicativo da Corre Brasil -

orientações no site da Corre Brasil;

- Vedada a participação de público nos eventos;

- Vedada a participação de menores de 18 anos, idosos acima de 60 anos,
gestantes e pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes.

● Documentos

- No site da Corre Brasil já está disponível o Questionário Médico Covid, no qual todos

os inscritos precisam levar impresso e assinado. Após o evento, o atleta será

submetido a outro formulário para acompanhamento e verificação de algum sinal ou

sintoma compatível com a Covid-19.

Pedimos que todos os atletas cumpram as orientações impostas pelo Governo Estadual e

temos certeza que faremos um evento memorável que entrará para história!


