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PANDEMIA DA COVID-19 

PROTOCOLO DE RETOMADA DO ATLETISMO NO ESTADO DO ACRE 

 
A Federação Acreana de Atletismo (FACAt), filiada a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)  

, que por sua vez é filiada ao COB  , CONSULDATLE  , APA   , WORLD ATHLETICS 

 , AIMS  , AIU  , WORLD RUNNING  , WMRA  , é o único órgão competente no 
âmbito do Estado do Acre, responsável pela liberação, fiscalização, normatização e execução do 
Atletismo em todo o território acreano, tendo vários seguimentos de atuações, incluindo o 
atletismo de pista e campo, cursos de atletismo, curso de treinador em atletismo, curso de 
arbitragem em atletismo, clinicas de treinamentos, camping de treinamentos, corridas de 
pedestrianismo em vias públicas, privadas, praias, trilhas, aventuras, montanhas, maratonas e 
ultramaratonas e também nos treinamentos e competições, fundamentação nos regulamentos, 
regras, normas (07 a 12) da CBAt, art. 67 do código de transito Brasileiro, Secretarias Estaduais e 
Municipais, Diretorias e Autarquias. 
 

1. RETORNO DAS ATIVIDADES DO ATLETISMO 
 

1.1 Protocolos para a retomada das atividades do atletismo em território próprio de jurisdição 
estatutária, em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde, Secretária de Saúde 
do Acre (Sesacre) e Secretarias Municipais, nos termos do Pacto Acre Sem Covid, criado por 
meio de decreto do Governo do Estado. 
 

1.2 As medidas de prevenção e higiene descritas nos protocolos da OMS, Ministério da Saúde, bem 
como pastas governamentais nas esferas Estadual e Municipais, nos termos de legislação 
específica produzida pelo governador, deverão ser aplicados aos treinamentos e competições, 
sejam elas escolares, universitárias, jogos de associações, clubes, campeonatos estaduais, 
troféus regionais, campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, corridas de 
pedestrianismo, jogos paralímpicos, curso de arbitragem, curso de treinador, palestras e 
clínicas, com o objetivo de proteger vidas; 
 

2. MEDIDAS INFORMATIVAS PARA TREINAMENTOS EM PISTAS DE ATLETISMO E VIAS 
PÚBLICAS 

 
2.1 As equipes de atletismo, associações de atletismo, deverão colocar em locais visíveis, na 

entrada da pista de atletismo e demais áreas públicas de treinamentos, informativos com as 
medidas de prevenção, higiene e proteção no combate ao coronarívus, causador da Covid-19, 
ajustando-se os protocolos das instituições públicas que atuam no controle e combate do tema 
em tela. 
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2.1 As equipes de atletismo, associações, deverão enviar através de mídia digital informativos 

sobre os protocolos de prevenção, higienização e proteção para todos os seus atletas e demais 
membros, garantindo assim que todos os participantes, ainda que em caráter de expectadores, 
saibam dos riscos de participarem das atividades, mas que, noutra ponta, possam estar 
preparados para, dentro das normativas específicas, protegerem a si e aos demais que 
estiverem no mesmo ambiente, seja este interno ou externo. 
 

2.2 O uso da máscara, caseira ou industrial, é obrigatório, tendo o respectivo usuário já contraído 
ou não o novo coronavírus, uma vez que este poderá ser, ainda, meio de contaminação de 
outras pessoas, bem como preconiza a OMS. Dessa forma, esclarece-se, o fato de ter contraído o 
vírus e, após isso, ter se curado, não quer dizer que tal pessoal não é capaz, ainda, de repassar o 
vírus. 

 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS, HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO NOS TREINAMENTOS DE 

ATLETISMO 
 

3.1 O uso da MÁSCARA é obrigatório treinadores, auxiliares técnicos e equipes multidisciplinares; 
os atletas estão desobrigados do uso de máscara somente durante a prática esportiva, 
devendo, em tempo outro, utilizá-la continuamente; 

 
3.2 Deve ser observado o distanciamento mínimo 2 metros lineares entre treinadores, auxiliares 

técnicos, atletas e equipes multidisciplinares, para evitar aglomerações; 
 
3.3 Deve-se evitar contato físico entre treinadores, auxiliares técnicos, atletas e equipes 

multidisciplinares; 
 
3.4 A lavagem das mãos com água corrente e sabão ou o uso de álcool em gel a 70% deve ser 

realizada antes e após as atividades por treinadores, auxiliares técnicos, atletas e equipes 
multidisciplinares; 

 
3.5 Treinadores, auxiliares técnicos, atletas e equipes multidisciplinares deverão orientar a todos 

que tragam de casa o líquido que usará para hidratação, e não utilize de outro membro do 
grupo, nem mesmo socializando o recipiente e demais materiais. Caso haja bebedouro no local 
(estando isso liberado pelo Pacto Acre Sem Covid), faça primeiro a higienização das mãos e 
depois utilize seu copo ou garrafa, evitando o compartilhamento de material de uso individual, 
como garrafa, copo, alimento, toalha, entre outros, bem como materiais e implementos 
esportivos; 

 
3.6 Treinadores, auxiliares técnicos, atletas e equipes multidisciplinares, deverão orientar uso da 

etiqueta para tosse, mantendo o distanciamento de 2 metros lineares, cobrindo a boca com a 
parte interna do braço, próximo ao cotovelo; e sempre que tossir deve-se higienizar as mãos e 
o antebraço; 
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3.7 Treinadores, auxiliares técnicos, atletas e equipes multidisciplinares não devem se 

cumprimentar, nem utilizar o aperto de mão ou abraços. Também devem evitar o toque na 
boca, nariz e olhos com as mãos. Quando for necessário fazer isso deve-se, antes do toque, 
higienizar o membro que tocará a parte do corpo. 

 
3.8 Treinadores, auxiliares técnicos, atletas e equipes multidisciplinares devem informar aos seus 

membros participantes do treinamento, a necessidade de higienização de todos os envolvidos 
tão logo cheguem às respectivas residências particulares. 

 
3.8.1. Ao chegarem às residências, os participantes das atividades deverão retirar a roupa ora 
utilizada, ou utilizada no momento da competição/treino/atividade, bem como, seguidamente, 
coloca-las num saco plástico e separar as vestes para a lavagem específica. Também orienta-se 
que os participantes não devem adentrar os recintos pessoais com o tênis ou outro calçado que 
fez uso na rua ou área de prática do Atletismo, devendo-se, ainda, trocá-los e higienizá-los com 
solução desinfetante; 

 
3.9 Para manter o distanciamento nos treinamentos nas pistas de atletismo, os atletas deverão 

usar uma raia sim outra não, ou seja, entre os corredores deverá haver sempre uma raia livre e 
observar sempre o distanciamento de 2m lineares entre os demais, seja nas provas de campo, 
ou de pista. Desta forma, reitera-se que deverá haver o rodízio por setores de competição e/ou 
atividade, com horários acordados entre as equipes e face o número de atletas ali presentes; 

 
3.10 Os treinadores e auxiliares técnicos deverão planejar as largadas dos treinos longos e 

intervalados de corridas com largadas individuais, observando o distanciamento, evitando as 
largadas em duplas, ou com mais atletas, tendo ainda a necessidade de orientar que todos 
deverão manter o distanciamento, durante a respectiva corrida de fundo, com a média de 15 a 
20 metros. Essa é uma medida de segurança, para a proteção de ambos os personagens; 

 
3.11 Fica proibida a utilização e/ou manuseio de aparelhos celulares durante a prática de 

atividades atlética, seja na pista, em área de campo, ou, ainda, na área de chamada da 
competição e/ou treinamento; 

 
3.12 Os treinadores, auxiliares técnicos e atletas devem fazer constante higiene nos materiais e 

implementos usados no treinamento e, ao final de cada sessão de treinamento, TODOS 
treinadores, auxiliares técnicos, atletas e equipes multidisciplinares deverão higienizar o local 
de treinamento e os materiais como bastões, sarrafos, pesos, dardos, discos, martelos, barras, 
colchões, traves, barreiras, manilhas e etc., devendo-se utilizar produtos apropriados, como 
álcool em gel a 70% ou solução desinfetante; 

 
3.13 Organizar o retorno das atividades por fases; priorizar os atletas que ainda terão competições 

em 2020 e somente após orientações das autoridades competentes fazer a inclusão dos demais 
membros da equipe, principalmente na pista de atletismo. 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS E INFORMATIVAS DE SEGURANÇA 

 
4.1 A FACAt orienta as equipes filiadas e associadas sobre a necessidade de se colocar em 
locais visíveis, incluindo as entrada da pista de atletismo e demais áreas de treinamentos 
correlacionados à modalidade, e de competições, as informações com as medidas de prevenção 
e proteção no combate às Covid-19, ajustando-se os protocolos locais da autoridades 
instituídas para o setor; 
 
4.2 As equipes devem realizar os registros diários, através da criação de uma ficha de 
presença de todos os atletas, alunos, usuários e colaboradores, com informações sobre estado 
de saúde, sintomas e possíveis contatos com pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 
inclusive incluindo a data mais próxima rememorada a respeito do contato. 
 
4.3 É importante incluir ainda, nos relatórios, os horários de entrada e saída da pista de 
atletismo e/ou locais de treinamento, e, em havendo suspeitas ou confirmação de membros 
com sintomas do Covid-19, notificar imediatamente ao gestor do espaço, devendo-se, ainda, 
orientar que a pessoa com sintomas semelhantes ao da Covid-19 procure imediatamente uma 
unidade médica especializada e só retorne aos treinos após apresentar exame negativo para 
Covid-19; 
 
4.4 As equipes filiadas deverão informar aos seus membros, se algum deles teve contato com 

pessoas apresentando os sintomas da Covid-19, se a resposta for positiva, deverá solicitar que 

fique em isolamento por 14 dias ou prazo orientado pelo profissional médico habilitado que o 

atender; 

 
4.5 Os líderes das equipes envolvidas nas atividades do Atletismo (Pista, Campo, Rua, e 

outros) deverão informar diariamente aos partícipes acerca da importância de atenção e 

obediência aos protocolos de proteção relacionados à defesa pessoal e coletiva contra o novo 

coronavírus, causador da Covid-19; 

 
4.6 A FACAt vai disponibilizar em seu site próprio, redes sociais e órgãos de imprensa, estes 

protocolos, bem como enviar por e-mail a todas as equipes filiadas e aos organizadores de 

corridas de pedestrianismo oficiais no território de sua jurisdição estatutária; 

 

4.7 O distanciamento deve seguir as normas dos protocolos dos órgãos competentes do setor 

de saúde, sendo em média 2 metros lineares às laterais e ainda, nas corridas, de pelo menos 15 

metros lineares de distancia uns dos outros; 

 
4.8 Aglomeração é proibida conforme os protocolos da saúde; 
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4.9  Higienização de todos os equipamentos antes do uso e das partes do corpo que houver 

contato com álcool em gel a 70% ou sabão e água corrente; 

 

4.10 Uso obrigatório da máscara antes e após os treinos e competições, em qualquer que seja a 

modalidade e/ou prova praticada; 

 
5. INFORMATIVOS PARA TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES EM VIAS PÚBLICAS 

 

5.1 Os Organizadores de corridas de pedestrianismo, aventuras, trilhas, montanhas, 

maratonas, ultramaratonas, assessoria e grupos de corridas, deverão providenciar 

informativos com as medidas de prevenção da Covid-19, conforme os protocolos a serem 

emitidos, quando autorizadas as realizações, pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), 

bem como pelas respectivas secretarias municipais, e, ainda, face as diretrizes do Comitê 

Estadual de Enfrentamento da Pandemia. 

 

5.2 A FACAt, após receber do organizador de corridas de pedestrianismo, aventuras, trilhas, 

montanhas, maratonas e ultramaratonas, os pedidos para execução de atividades 

relacionadas ao setor, fará análise, preliminarmente, das medidas de segurança 

propostas pelas respectivas empresas promotoras, e somente após estarem elas 

aprovadas pelo Departamento Técnico e pelo Órgão de Fiscalização da atividade, é que 

será emitido o Alvará de Realização de Evento (Permit); 

 
5.3 Todas as medidas propostas pelas respectivas empresas deverão estar alinhadas com as 

normativas protocolares do Poder Público,  

 
5.4 De posse das prévias autorizações (ainda não finalísticas) da FACAt, deverá, ainda, o 

Organizador, solicitar permissão dos Órgãos responsáveis pelas vias a serem utilizadas, 

devendo, quando em via pública utilizada à circulação prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro, seguir todos os procedimentos já adotados anteriormente à pandemia; 

 
6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA TREINOS E COMPETIÇÕES EM VIAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS 

 

6.1 As assessorias, grupos de corredores, e organizadores de corridas de pedestrianismo, 

utilizando ou não áreas públicas, somente deverão retornar às atividades normais 

quando isto estiver autorizado pelo Poder Público, nos termos do Pacto Acre Sem Covid, 

face decreto governamental vigente; 
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6.2 Quando autorizado o retorno das atividades acima citadas, pelo Poder Público, os líderes 

de grupos/equipes/assessorias deverão informar aos atletas, praticantes e demais 

presentes aos locais de treinamentos e competições, sobre o uso obrigatório da máscara 

facial, sendo que esta deve ser retirada apenas quando essencialmente necessário; 

 

6.3 Como sugestão, os alunos/pessoal comum, deverá armazenar máscara reserva para 

substituí-la quando for necessário, prezando sempre pela saúde de quem a utilizará, e, 

ainda mais, aos que em conjunto estiveram. 

 
6.4 O acondicionando da máscara que for substituída deverá ser feito, como sugestão, em 

embalagem plástica de uso próprio, e, quando descartável, deverá ser colocada em lixeira 

adequada, sem oferecer riscos a outros que porventura utilizem o mesmo recipiente de 

descarte; 

 
6.5 As assessorias, grupos de corredores, e organizadores de corridas de pedestrianismo em 

vias públicas e/ou privadas, devem orientar aos participantes de treinos e competições 

sobre as normas de higienização, distanciamento, aglomeração e uso da máscara 

elencadas neste Protocolo; 

 
6.6 A FACAt, em atenção às recomendações externas, propõe a adequação nas largadas por 

filas de um ao lado do outro com a distância de 1,5 metro a 2 metros, sendo que no ato da 

inscrição o participante deverá informar o seu melhor tempo nos últimos 24 meses em 

provas oficiais. Ao final das inscrições, a parte organizadora poderá relacionar e 

organizar, numericamente, a ordem de numeração e posicionamento dos atletas 

inscritos, evitando, sempre, a aglomeração destes no ato de largada da prova; 

 
6.7 Desta forma, com a ordem crescente numérica dos inscritos, o Organizador deverá 

dividir os inscritos em filhas, obedecendo as distâncias sugeridas de um posicionado 

para o outro, respeitando, impreterivelmente, a largura do pórtico de largada e chegada. 

Após essa divisão, a montagem das filas será feita por um atleta de cada lista, na ordem já 

elaborada. 

 
6.8 O passo seguinte são as largadas a cada 30 segundos em média, e a chegada em local 

com setores de higienização e retirada do kit lanche, hidratação e medalha devidamente 

higienizados e acondicionados em sacos plásticos armazenados e entregues por pessoal 

habilitado e identificado que utilize luvas; 
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6.9 A utilização e o manuseio de celulares durante a prática da corrida de pedestrianismo 

deverá ser não recomendada pelos Organizadores; 

 

6.10 Solicitamos que evitem aglomerações nos momentos antes e pós-treinos e de 

competições; 

 
6.11  Os organizadores devem providenciar profissionais da área da saúde, médicos, 

enfermeiros, ou técnicos de enfermagens com termômetro digital, para verificar a 

temperatura igual ou acima de 37,8°C, não podendo participar, ficar no treino ou evento, 

ainda que em área de expectadores, aquele que assim for identificado; 

 
6.12 Orienta-se que os praticantes que não levem mochilas ou acessórios que demandem 

cuidados por parte dos promotores, com exceção de garrafas de água ou squeezes que 

deverão ser utilizadas por cada um dos participantes. Em modalidades de prática que 

seja necessário a utilização de acessórios como estes, os materiais deverão ficar 

armazenados em espaços arejados, sem aglomeração de pessoas e devidamente 

higienizados, preferencialmente, dentro de sacos plásticos com alças; 

 

6.13 É recomendado que pessoas dos grupos de risco (maiores de 60 anos, portadores de 

diabetes ou de hipertensão, acometidos pela obesidade, cardiopatas, doentes 

pulmonares crônicos, etc.) que não participem das primeiras semanas de treinamento e 

competições após liberação das práticas das atividades físicas, devendo os profissionais 

promotores das atividades orientarem os membros do grupo dessa forma; 

 
6.14 É recomendado aos organizadores de corridas de pedestrianismo, que mantenham as 

portas e janelas abertas e arejadas, evitando utilização relacionada aos eventos e/ou 

atividades, em locais com ar condicionado, inclusive a entrega de kits em lojas e 

ambientes fechados, devendo ainda, quando não for possível o cancelamento de uso 

desses espaços, se aumentar o acesso e a linha de distanciamento entre os presentes; 

 
6.15 Sugere-se que, a exemplo de atividades relacionadas em outras regiões, esse tipo de 

atividade ocorra em áreas abertas, com utilização de tendas de desapego rápido e 

higienizado dos materiais, com serviço modelo delivery ou drive-thru; 

 
6.16 Atenção para as superfícies tocadas com mais frequência, incluindo as mesas, 

maçanetas, interruptores de energia, torneiras, corrimãos, pias e dispositivos 

eletrônicos, dentre outros, objetos que devem ser higienizados com frequência 

redundante de 15 minutos; 
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6.17 É recomendado que não havendo solução para uso de local fechado, veja a 

possibilidade de garantir, cuidadosamente, 6m² por pessoa para a prática da atividade. 

Assim, para atendimento de 10 pessoas, são necessários uma área de prática de no 

mínimo 60m²; 

 
6.18 Se em área fechada, a entrega do kit deverá ter, ao chão, marcação específica, visível e 

destacada, com referencia ao distanciamento mínimo de 2 metros lineares, garantindo 

que, em caso de fila, não haja ajuntamento arriscado de pessoas no mesmo recinto; 

 
6.19 Os organizadores das corridas de pedestrianismo deverão mapear o local da arena de 

execução do referido evento, com marcações no chão a cada 2 metros para orientar o 

distanciamento entre os envolvidos na atividade; 

 
6.20 Os organizadores de corridas de pedestrianismo deverão optar por uma só distância e 

chegada em outro local, quando possível de se utilizar duas áreas, sendo uma de saída e 

outra de dispensa do público e logística de entrega de kits pós-corrida; 

 
6.21 Em todas as formas, deverá haver regra detalhada no Regulamento Geral da prova, 

também a ser aprovado pelo Departamento Técnico da FACAt, nos termos estabelecidos 

e permitidos pela legislação vigente relacionada ao tema; 

 
6.22  Os Organizadores de corridas de pedestrianismo deverão providenciar, nos modelos 

que necessitam realizar entregas de hidratação, kit alimentação, chips de 

cronometragem, a garantia de que sejam despachadas embalagens individuais, 

devidamente higienizadas e desinfetadas, com entregas que não gerem aglomerações, 

tendo ainda o distanciamento; 

 

6.23 Destaca-se, ainda, que o Promotor deverá limitar as inscrições conforme espaço que 

terá para a largada da prova, levando em conta as medidas de distanciamento linear 

obrigatórios e a organização em filas para a saída após tira de largada da atividade; 

 
6.24 Os organizadores das corridas de pedestrianismo devem aumentar os espaços entre as 

tendas na arena, garantindo fluidez na dispersão dos presentes, além dos cuidados com a 

higienização de todas as tendas e materiais utilizados nas tendas; 

 
6.25 Organizadores das corridas de pedestrianismo, tão logo após a chegada estejam, 

devem ofertar aos corredores locais para higienização das mãos com água e sabão ou  
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álcool, e álcool em gel a 70%, e isso antes de que estes cheguem às áreas de entrega de 

kits pós-corrida; 

 
6.26 Solicitamos aos organizadores das corridas de pedestrianismo, que informem através 

de serviço de som, informativos digitais e folhetos as ações de segurança, higienização, 

distanciamento, aglomeração e uso da máscara para a proteção da saúde dos 

participantes no evento em referência; 

 
6.27 A FACAt, vai notificar ao Ministério Público do Acre, bem como a Secretaria de Saúde 

do Acre a respeito das corridas de pedestrianismo, bem como demais atividades, para 

que haja fiscalização pessoalmente, garantindo que as atividades em desacordo com as 

regras estabelecidas sejam frustradas e seus respectivos organizadores representados 

com o rigor da lei; 

 
6.28 A FACAt só irá liberar para realização os eventos de corridas e/ou atividades com a 

apresentação da contratação do seguro dos atletas e demais envolvidos no respetivo ato 

atlético; 

 
 

Rio Branco, 15 de agosto de 2020 
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ANEXO 1 
MODELOS DE ORGANIZAÇÃO DAS SAÍDAS DE ATIVIDADES 


