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PROTOCOLO MIX para COMPETIÇÕES
Diante das exigências do poder público através das vigilâncias
sanitárias preparamos um “mix” de protocolos para que seja possível
a realização da competição com consideráveis condições de
segurança:
1 - Todos que estiverem na competição terão de estar com mascara,
dirigentes, staf, professores, atletas e seus responsáveis;

2 - Haverá em cada área dispositivo com álcool gel que deverá se
utilizado pelos atletas ao adentrar ao tatame, bem como os árbitros
antes da realização de cada luta;
3 - O professor de cada equipe e seus atletas poderá permanecer no
ginásio por fora das grades, guardando distancia regulamentar de 1
(um) metro enquanto estiver rolando a luta de classe que tenham sido
chamados para a luta;
4 - Cada atleta kid poderá ser acompanhado por um responsável que
com mascara ficará guardando espaço regulamentar entre eles do
lado de fora das grades, sendo que o atleta só pode entrar na da área
de competição ao ser convocado;
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5 - Concluída a luta o atleta kid deverá ser retirar do ginásio
juntamente com seu responsável, permanecendo o vencedor até a
premiação;
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MARCO AURELIO DA COSTA BRAGANÇA

6 - Os atletas das classes juvenil, adulto e máster não poderão estar
acompanhados, sendo permitido somente a presença do seu
professor, mesmo assim por fora das grades, mantendo distância
regulamentar, devendo também se retirar após sua luta;
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7 - Após a luta os atletas vencedores ao sair do tatame será conduzido
ao pódio para premiação e se retirando do ginásio em seguida;
8 - Para a premiação final os responsáveis técnicos precisam estar de
mascara, excepcionalmente será permitido dois professores por cada
equipe.
9 - Além do staf, também serão identificado por pulseiras coloridas os
professores que terão permissão para contactar, com o Diretor
Técnico, com o Diretor Geral de Arbitragem, e excepcionalmente com
a Direção Geral para acertos (comprovação de pagamento, recepção
de senhas, e recebimento das pulseiras identificadoras).
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