PROVA EXTRA - ESTRADA
RIO NEGRINHO

PROGRAMAÇÃO:
Data: 08/11/2020
Hora: 07:00 – Abertura da Secretaria
Hora: 09:00 – Largada 1º Bateria
Hora: 09:05 – Largada 2º Bateria
LARGADA – Recanto Paraíso Aventuras
Endereço: Estrada Geral da Volta Grande, KM 9, Rio Negrinho - SC
E-mail: contato@recantoparaisoaventuras.com.br
http://www.recantoparaisoaventuras.com.br/
Telefone: (47) 9639-2268
Hospedagem, camping, restaurante e lanchonete.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA COMPETIÇÕES DE CICLISMO
SERÁ OBRIGATÓRIO:
● O uso de máscara será obrigatório a todos os atletas, comissão técnica e todos os
trabalhadores envolvidos no evento.
● O distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro.
● A apresentação do comprovante de vacina contra o vírus influenza (PORTARIA SES nº
703 de 14/09/2020) a todos os atletas, comissão técnica e todos os trabalhadores
envolvidos no evento.
● O preenchimento e assinatura do questionário se saúde (Anexo 1 da PORTARIA SES nº
703 de 14/09/2020), disponibilizado no evento.
● Será proibida a participação de atletas com idade inferior a 16 anos nos eventos.
(PORTARIA SES nº 703 de 14/09/2020).
SERÁ DISPONIBILIZADO:
● Locais para a lavagem de mãos, produtos para higiene e álcool em gel 70%;
● Espaço com profissional de Enfermagem para realização de triagem (verificação da
temperatura de todos os envolvidos no evento, avaliar casos e possíveis outras doenças);
● Local de isolamento identificado para abrigar qualquer pessoa sintomática encontrada no
local enquanto aguarda o transporte do paciente para uma Unidade de referência para o
Covid - 19;
● Recipientes com tampas para descartar lenços usados, mascaras e possíveis materiais
infectados, para descarte apropriado após o evento;
● Garantir a disponibilidade de luvas de borracha mascaras e face Shields para a equipe de
voluntários, staffs e comissários;

● Equipe de limpeza para desinfetar maçanetas, torneiras de banheiros, etc. várias vezes ao
dia;
● Os itens pessoais como garrafas de água, toalhas, copos, entre outros não poderão ser
compartilhados;
● Aconselhamento aos atletas a não tocarem sua boca ou nariz e evitar apertos de mãos ou
abraços.
Pré-evento Qualquer pessoa que participe do evento (atleta, comissários, staff, etc.) deve verificar
de forma proativa e regular seu estado de saúde (incluindo medir a temperatura e monitorar
qualquer sintoma).
CATEGORIAS:
ELITE - 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2001 e anos anteriores)
SUB 30 - 23 a 29 anos (nasc. em 1997 a 1991)
JR - 16 a 18 anos (nasc. em 2004 a 2002)
MASTER A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1990 a 1986)
MASTER A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1985 a 1981)
MASTER B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1980 a 1976)
MASTER B2 - 45 a 49 anos (nasc. em 1975 a 1971)
MASTER C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1970 a 1966)
MASTER C2 - 55 a 59 anos (nasc. em 1965 a 1961)
MASTER D - 60 anos acima (nasc. em 1960 e anos anteriores)
FEMININO ELITE- 19 anos acima (nasc. em 2001 e anos anteriores)
FEMININO JR - 16 a 18 anos (nasc. em 2004 a 2002)
FEMININO MASTER – 30 acima (nasc. em 1990 e anos anteriores)
BATERIAS:
1ª BATERIA: Largada – 9:00 h
CATEGORIA
ELITE
SUB 30
MASTER A1/A2
MASTER B1/B2

KM
121
121
121
121

2ª BATERIA: Largada – 9:05 h
CATEGORIA
JR
FEMININO ELITE
FEMININO MASTER
FEMININO JR
MASTER C1/C2
MASTER D

PERCURSO:
Confira Rio Negrinho / Volta Grande / Moema no Relive!
https://www.relive.cc/view/vPv4MDA4dRO

KM
52
52
52
52
52
52

INSCRIÇÕES:
Os atletas deverão se inscrever no site www.ciclismosc.com.br em inscrições on-line,
confirmando sua participação até 05/11 (quinta-feira).
Mais informações pelo fone (47) 3422-0137.
O valor da inscrição será de R$ 50,00 para federados e R$ 80,00 para não federados.
A inscrição deve ser paga no local do evento na confirmação da inscrição.

PREMIAÇÃO:
Serão premiados os cinco primeiros colocados em cada categoria.
HOSPITAIS:
Hospital Rio Negrinho
Endereço: Rua Fritz Klosterman, 403 - Centro, Rio Negrinho – SC
Telefone: (47) 3646-2000
REALIZAÇÃO:
Federação Catarinense de Ciclismo

Joinville, 23 de outubro de 2020.

