
 
  

AÇÕES NO EVENTO DESAFIO MTB SERTÃO 
FRENTE À SITUAÇÃO DA PANDEMIA  

  

Devido ao cenário de pandemia e atenção global, informamos as ações de proteção aos 
participantes e staff no Desafio MTB Sertão com retomada dos eventos.  

Contamos com a contribuição e respeito de todos a cumprir e seguir todas as medidas, de 
forma a mantermos a sua integridade, de toda nossa equipe de staff e dos moradores locais.  

  

 

 

  
USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO  

Todos os competidores e staff deverão usar máscara de proteção pessoal em áreas de 

uso comum. 

   

 

 

   

SINTOMAS COVID-19  
Orientamos que, caso o competidor tenha sintomas na semana anterior ao evento, o 

mesmo não se desloque ao município de realização e não participe da prova. 

 

  



  

DISTÂNCIA MÍNIMA  
Todo o evento será montado de forma a evitar aglomerações, mantendo o 

distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os atletas e staffs. Inclusive no alinhamento 

para largada e dispersão.  

  

  

 

  

ENTREGA DE KIT 
A entrega de Kits será planejada de forma a evitar aglomerações e promover o 

distanciamento de 1,5 metros.  

 

 

 

  

TEMPERATURA CORPORAL  
Mediremos a temperatura corporal de todos que estiverem presentes no evento. Quem 

estiver com temperatura corporal igual ou superior a 37,1ºC, não poderá participar da 

prova e será recomendado a retornar a sua residência.  

 

 



  

ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL GEL  
A organização disponibilizará álcool em gel em pontos estratégicos além da 

disponibilização de torneira de água corrente com sabão líquido. Isso não isenta o atleta 

de possuir o seu próprio frasco de álcool em gel.  
  

 

 

 

 

  

HIDRATAÇÃO  
Traga de casa sua hidratação e não socialize, nem utilize recipientes de outras pessoas  

(squeezes, toalhas, etc). Nos pontos de hidratação forneceremos para os atletas água 

em garrafas descartáveis, onde cada atleta deverá pegar o seu e descartar em local 

apropriado. 

 

 

 

 

  

 

PREMIAÇÃO DE TROFEUS 
Premiação (pódio) será realizada aos 5 primeiros colocados de cada categoria, mantendo 

o distanciamento de 1.5 metros e uso obrigatório de máscara. 
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