RETORNO AS CORRIDAS DE RUA PÓS-PANDEMIA COVID 19

PROTOCOLO FBA
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O esporte é um dos setores de destaque na economia de vários países e o
aumento do interesse das pessoas por saúde e bem estar permitiu que evoluísse
não só como uma pratica esportiva organizada, mais como negócio tendo em
vista que cada interessado gera gastos diretos e indiretos ao consumir material
esportivo, hospedagens, alimentação, acessórios e equipamentos. O consumo de
esporte foi percebido pelas empresas patrocinadoras e meios de comunicação
como uma boa opção para divulgar suas marcas em eventos esportivos
associando-as aos benefícios da prática esportiva.
A corrida de rua no Brasil é o segundo esporte mais praticado e apresenta grande
evolução em quantidade de praticantes bem como sua organização nos últimos 30
anos. O crescimento desta pratica esportiva gera emprego, renda e demanda
políticas públicas para seu desenvolvimento.
A corrida de rua é reconhecidamente acessível a todos abrangendo uma grande
parte da nossa sociedade o que nos leva a afirmar ser a pratica esportiva mais
democrática, pois não existe qualquer tipo de descriminação, seja de raça, credo
religioso, posição social, qualidade técnica, deficiência física, além do aspecto
social, que pode propiciar ao atleta agregar-se em grupos representando a família,
escola, clube, associações de bairro propiciando assim uma amplitude social, bem
como permite a melhoria da auto estima, visto que o feito dos atletas seja
reconhecido, com competir contra ele mesmo na busca da melhora de seu
desempenho, vencer seu amigo de treino, obter uma boa classificação dentro de
sua faixa etária ou simplesmente participado ou ter completado a prova.
Com a melhoria da qualidade de vida a pratica desta atividade esportiva ligada ao
Atletismo, propicia ao gestores economia sobre tudo nos gastos com a saúde
publica.
A Corrida de Rua por ser um evento de massa, foi um dos primeiros a ser suspenso
em virtude da maior possibilidade de contaminação quando do inicio da
pandemia do COVID 19.
Por esta razão entendemos que será um dos último a ter o seu retorno autorizado.
Visando ter uma volta progressiva observando-se a curva de descendente dos
indicadores com a previsão da diminuição da ocupação do numero de UTI´s
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disponíveis no nosso Estado, estamos sugerindo para os gestores públicos
Estadual e Municipais, este PROTOCOLO, que contém três fases distintas, cada fase
corresponde a um nível de acordo com a diminuição dos indicadores de ocupação
das UTI´s disponibilizadas pelos Gestores Públicos.
Os neveis começam com exigências mais severas que vão sendo amenizadas de
acordo com a diminuição dos números de UTI´s utilizadas, o prazo para
progressão entre os níveis será de pelo menos 15 dias.
O nível 1 será usado como teste para inicio desta progressão.
Caso haja necessidade, pode haver uma regressão em virtude dos indicadores para
um nível mais severo ou até a suspensão das atividades.

DESENVOLVIMENTO DO PROTOCOLO

FORMATAÇÃO FASE 1

• Sugerimos que o número máximo de participantes seja de 300, em um espaço
de concentração compatível com o distanciamento social de 1,5 a 2 metros
entre se em local amplo evitando assim gerar aglomerações.
• Inicialmente os percursos não poderão exceder a distancia de 5 km, sugerimos
também que o percurso seja ponto a ponto (largada e chegada em pontos
diferente) e não em circuito, sem muitas curvas, propiciando assim um
distanciamento maior entre os atletas.
• As inscrições deverão ser 100% online e não serão aceitas inscrições de atletas
com idade igual ou superior a 60 anos, levando-se em conta o ano de
nascimento do mesmo, todos terão de responder a questões sobre sua saúde,
no caso do mesmo informar ter doenças crônicas, por exemplo, pressão
alta, doenças respiratórias crônicas, problemas cardíacos, diabetes, problemas
renais e pessoas com o sistema imunológico comprometido não terão inscrição
aceita.
• Do evento só poderão participar, pessoas residente no município, mediante
apresentação de documento que comprovem ser o mesmo residente local.
• A organização devera fazer seguro de responsabilidade civil para o evento.
2

RETORNO AS CORRIDAS DE RUA PÓS-PANDEMIA COVID 19

PROTOCOLO FBA
• Os organizadores deverão fixar cartaz informativo em toda a arena, com as
recomendações sugeridas pelas autoridades competentes para diminuir riscos
de transmissão do COVID 19, como o uso do álcool em gel, máscara e do
distanciamento social de 1,5 a 2 metros entre si.
• A retirada de kits será feita pelo “sistema drive-thru” com horário estendido ou
presencial com horário agendado.
• No dia da prova, sugerimos a não presença de espectadores, os participantes
deverão usar máscaras nas áreas comuns, “arena”, na largada e chegada.
• A organização deverá solicitar a Policia Militar ou a Guarda Municipal para
retirar do percurso da prova pessoas não inscritas no evento, visto que a
participação dos mesmos poderá comprometer o Protocolo e sua progressão.
• A Arena de Largada bem como a de chegada deverá ter isolamento feito com
disciplinadores metálicos (grades), em espaço compatível com o numero de
staffs e atletas participantes do evento observando-se o distanciamento social.
• Quando da entrada na arena será medida por infravermelho a temperatura dos
atletas, e os que estiverem com febre serão encaminhados ao atendimento
médico.
• Na “arena”, os atletas terão de manter sempre a uma distância segura, de 1,5 a 2
metros entre si.
• Deverá haver banheiros químicos os quais serão higienizados constantemente,
bem como pias para lavagem das mãos após uso dos mesmos.
• Não haverá serviços de guarda-volumes, massagem, bem como não será
permitido tendas de patrocinadores e assessorias esportivas.
• O aquecimento não será permitido em grupos, sendo feito individualmente
observando-se o distanciamento de 1,5 a 2 metros, entre si.
• A organização deverá montar um posto medico fixo na chegada, disponibilizar
duas ambulâncias ficando uma na chega e outra na metade do percurso, bem
como socorristas ao longo do percurso.
• A Largada da prova deverá ser entre as 06h00min e 06h30min horas.
• As largadas serão ondas com pelotões de até 50 atletas a cada dois minutos,
sendo estes pelotões montados de acordo com tempo de prova informado pelo
atleta para a distancia da prova quando da inscrição.
• Na largada não haverá Pórtico terá uma linha de largada precedido com
marcações no chão observando-se o tempo de cada atleta o que ajudará aos
corredores ficar em uma distancia segura uns dos outros.
• O numero de peito do atleta indicará sua posição de largada de acordo o
ranking do tempo informado quando da inscrição, exemplo:
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• Numero 001 será usado pelo atleta de melhor tempo, conforme tempo
informado na inscrição.
• Não haverá postos de agua no percurso da prova.
• Os atletas receberão água na chegada da prova com a ajuda de prepostos
treinados para este fim e devidamente paramentado com os EPIs.
• Quando da chegada, serão entregues máscara e lenço umedecidos com álcool
70% aos atletas sendo os mesmos direcionados para locais mais amplos.
• O tempo a ser mensurado dos atletas será o tempo líquido que é o tempo
desde o momento em que o atleta passa pelo tapete de largada até cruzar pelo
tapete da linha de chegada mensurado pelo chip.
• Os tempos dos atletas vencedores serão os tempos BRUTOS cronometrados
pela equipe de arbitragem da FBA.
• Para evitar aglomerações à premiação dos primeiros colocados serão entregues
na residência dos mesmos via correios.
• As medalhas de participação serão entre aos atletas após os mesmos cruzarem a
linha de chegada por staff devidamente paramentado com os EPIs.
• Todos os staffs, inclusive arbitragem obrigatoriamente usarão mascaras e luvas,
bem como deverá ser observado o distanciamento de 1,5 metro entre cada hum,
e a temperatura aferida no inicio e no final da prova.

FORMATAÇÃO FASE 2

• Sugerimos que o número máximo de participantes seja de 500, em um espaço
de concentração compatível com o distanciamento social de 1,5 metros entre si
em local amplo evitando assim gerar aglomerações.
• Inicialmente os percursos não poderão exceder a distancia de 10 km, sugerimos
também que o percurso seja ponto a ponto (largada e chegada em pontos
diferente) e não em circuito, sem muitas curvas, propiciando assim um
distanciamento maior entre os atletas.
• As inscrições deverão ser 100% online e não serão aceitas inscrições de atletas
com idade igual ou superior a 64 anos, levando-se em conta o ano de
nascimento do mesmo, todos terão de responder a questões sobre sua saúde,
no caso do mesmo informar ter doenças crônicas, por exemplo, pressão
alta, doenças respiratórias crônicas, problemas cardíacos, diabetes, problemas
renais e pessoas com o sistema imunológico comprometido não terão inscrição
aceita.
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• Do evento só poderão participar, pessoas residente no município ou em cidades
circunvizinhas em um raio de até 50 km, desde que este o mesmo esteja dentro
dos parâmetros preconizados pelo Governo do Estado da Bahia, mediante
apresentação de documento que comprove ser o mesmo residente local.
• A organização devera fazer seguro de responsabilidade civil para o evento.
• Os organizadores deverão afixado cartaz em toda a arena, informando
recomendações sugeridas pelas autoridades competentes para diminuir riscos
de transmissão do COVID 19, como o uso do álcool em gel, máscara e do
distanciamento social de 1,5 metros entre si.
• A retirada de kits será feita pelo “sistema drive-thru” com horário estendido ou
presencial com horário agendado.
• No dia da prova, sugerimos a não presença de espectadores, os participantes
deverão usar máscaras nas áreas comuns, “arena”, na largada e chegada.
• A organização deverá solicitar apoio da Policia Militar ou a Guarda Municipal
para retirar do percurso da prova pessoas não inscritas no evento, visto que a
participação dos mesmos poderá comprometer o Protocolo e sua progressão.
• A Arena de Largada bem como a de chegada deverá ter isolamento feito com
disciplinadores metálicos (grades), em espaço compatível com o numero de
staffs e atletas participantes do evento observando-se o distanciamento social.
• Quando da entrada na arena será medida por infravermelho a temperatura dos
atletas, e os que estiverem com febre serão encaminhados ao atendimento
médico.
• Na “arena”, os atletas terão de manter sempre a uma distância segura, de 1,5
metros entre si.
• Deverá haver banheiros químicos os quais serão higienizados constantemente,
bem como pias para lavagem das mãos após uso dos mesmos.
• Não haverá serviços de guarda-volumes, massagem, bem como não será
permitido tendas de patrocinadores e assessorias esportivas.
• O aquecimento não será permitido em grupos, O aquecimento não será
permitido em grupos, sendo feito individualmente observando-se o
distanciamento de 1,5 metros, entre si.
• A organização deverá montar um posto médico fixo na chegada, disponibilizar
duas ambulâncias ficando uma na chega e outra na metade do percurso, bem
como socorristas ao longo do percurso.
• A Largada da prova deverá ser entre as 06h00min e 06h30min horas.
• As largadas serão ondas com pelotões de até 100 atletas a cada três minutos,
sendo estes pelotões montados de acordo com tempo de prova informado pelo
atleta para a distância da prova quando da inscrição.
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• Na largada não haverá Pórtico terá uma linha de largada precedido com
marcações no chão observando-se o tempo de cada atleta o que ajudará aos
corredores ficar em uma distância segura uns dos outros.
• O número de peito do atleta indicará sua posição de largada de acordo o
ranking do tempo informado quando da inscrição, exemplo:
• Número 001 será usado pelo atleta de melhor tempo, conforme tempo
informado na inscrição.
• Não haverá postos de agua no percurso da prova, adotado o sistema de auto
suficiência.
• Os atletas receberão água na chegada da prova com a ajuda de prepostos
treinados para este fim e devidamente paramentado com os EPIs.
• Quando da chegada, serão entregues máscara e lenço umedecidos com álcool
70% aos atletas sendo os mesmos direcionados para locais mais amplos.
• O tempo a ser mensurado dos atletas será o tempo líquido que é o tempo
desde o momento em que o atleta passa pelo tapete de largada até cruzar pelo
tapete da linha de chegada.
• Os tempos dos atletas vencedores serão os tempos BRUTOS cronometrados
pela equipe de arbitragem da FBA.
• Para evitar aglomerações à premiação dos primeiros colocados serão entregues
na residência dos mesmos via correios.
• As medalhas de participação serão entregue aos atletas após os mesmos
cruzarem a linha de chegada por staff devidamente paramentado com os EPIs.
• Todos os staffs, inclusive arbitragem obrigatoriamente usarão mascaras e luvas,
bem como deverá ser observado o distanciamento de 1,5 metro entre cada hum,
e a temperatura aferida no inicio e no final da prova.

FORMATAÇÃO FASE 3

• Sugerimos que o número máximo de participantes seja de 1.000, em um espaço
de concentração compatível com o distanciamento social de 1 metro entre si em
local amplo evitando assim gerar aglomerações.
• Inicialmente os percursos não poderão exceder a distância de 10 km, sugerimos
também que o percurso seja ponto a ponto (largada e chegada em pontos
diferente) e não em circuito, sem muitas curvas, propiciando assim um
distanciamento maior entre os atletas.
• As inscrições deverão ser 100% online e não serão aceitas inscrições de atletas
com idade igual ou superior a 69 anos, levando-se em conta o ano de
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nascimento do mesmo, todos terão de responder a questões sobre sua saúde,
no caso do mesmo informar ter doenças crônicas, por exemplo, pressão
alta, doenças respiratórias crônicas, problemas cardíacos, diabetes, problemas
renais e pessoas com o sistema imunológico comprometido não terão inscrição
aceita.
A organização deverá fazer seguro de responsabilidade civil para o evento.
Os organizadores deverão afixado cartaz em toda a arena, informando
recomendações sugeridas pelas autoridades competentes para diminuir riscos
de transmissão do COVID 19, como o uso do álcool em gel, máscara e do
distanciamento social de 1 metro entre si.
A retirada de kits será feita pelo “sistema drive-thru” com horário estendido ou
presencial com horário agendado.
No dia da prova, sugerimos a não presença de espectadores, os participantes
deverão usar máscaras nas áreas comuns, “arena”, na largada e chegada.
A organização deverá solicitar apoio da Policia Militar ou a Guarda Municipal
para retirar do percurso da prova pessoas não inscrita no evento, visto que a
participação dos mesmos poderá comprometer o Protocolo e sua progressão.
A Arena de Largada bem como a de chegada deverá ter isolamento feito com
disciplinadores metálicos (grades), em espaço compatível com o número de
staffs e atletas participantes do evento observando-se o distanciamento social.
Quando da entrada na arena será medida por infravermelho a temperatura dos
atletas, e os que estiverem com febre serão encaminhados ao atendimento
médico.
Na “arena”, os atletas terão de manter sempre a uma distância segura de 1
metro entre si.
Deverá haver banheiros químicos os quais serão higienizados constantemente,
bem como pias para lavagem das mãos após uso dos mesmos.
Não haverá serviços de guarda-volumes, massagem, bem como não será
permitido tendas de patrocinadores e assessorias esportivas.
O aquecimento não será permitido em grupos, O aquecimento não será
permitido em grupos, sendo feito individualmente observando-se o
distanciamento de 1 metro, entre si.
A organização deverá montar um posto médico fixo na chegada, disponibilizar
duas ambulâncias ficando uma na chegada e outra na metade do percurso, bem
como socorristas ao longo do percurso.
A Largada da prova deverá ser entre as 06h00min e 06h30min horas.
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• As largadas serão ondas com pelotões de até 100 atletas a cada três minutos,
sendo estes pelotões montados de acordo com tempo de prova informado pelo
atleta para a distância da prova quando da inscrição.
• Na largada não haverá Pórtico terá uma linha de largada precedido com
marcações no chão observando-se o tempo de cada atleta o que ajudará aos
corredores ficar em uma distância segura uns dos outros.
• O número de peito do atleta indicará sua posição de largada de acordo o
ranking do tempo informado quando da inscrição, exemplo:
• Número 001 será usado pelo atleta de melhor tempo, conforme tempo
informado na inscrição.
• Não haverá postos de agua no percurso da prova, adotado o sistema de
autossuficiência.
• Os atletas receberão água na chegada da prova com a ajuda de prepostos
treinados para este fim e devidamente paramentado com os EPIs.
• Quando da chegada, serão entregues máscara e lenço umedecidos com álcool
70% aos atletas sendo os mesmos direcionados para locais mais amplos.
• O tempo a ser mensurado dos atletas será o tempo líquido que é o tempo
desde o momento em que o atleta passa pelo tapete de largada até cruzar pelo
tapete da linha de chegada.
• Os tempos dos atletas vencedores serão os tempos BRUTOS cronometrados
pela equipe de arbitragem da FBA.
• A premiação dos primeiros colocados será na arena de chegada em área isolada,
o mais rápido possível.
• As medalhas de participação serão entregue aos atletas após os mesmos
cruzarem a linha de chegada por staff devidamente paramentado com os EPIs.
• Todos os staffs, inclusive arbitragem obrigatoriamente usarão mascaras e luvas,
bem como deverá ser observado o distanciamento de 1 metro entre cada hum, e
a temperatura aferida no inicio e no final da prova.

Federação Bahiana de Atletismo
Departamento de Pedestrianismo
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