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PROTOCOLO COVID-19 PARA  EVENTOS ABEE 
 
1. Regras Gerais 
 
As competições ABEE,  enquanto durar a pandemia de covid-19, além de seguir os protocolos 
específicos listados nesse documento, seguirão sempre todas as  diretrizes de controle sanitário 
indicadas pelos órgãos municipais responsáveis,  e  serão sempre confirmadas com pelo menos 60 
dias de antecedência. 
 
Todos os eventos acontecerão a portas fechadas, sem a presença de público. Não será permitida a 
entrada de acompanhantes, técnicos ou treinadores no local do evento, com exceção feita para 
atletas menores de idade, que poderão estar acompanhados de apenas uma (1) pessoa (técnico ou 
familiar) durante a competição. 
 
Todos os eventos serão acompanhados por um médico, que irá proceder a checagem de sintomas 
da covid-19 em toda a equipe da organização, atletas participantes e acompanhantes. 
 
Qualquer atleta, acompanhante, membro da organização ou equipe técnica que for identificado com 
prováveis sintomas da covid-19 seguirá protocolo de atendimento descrito pelo médico responsável 
e não poderá permanecer no ginásio. 
 
Atletas que sejam impedidos de competir por estarem com sintomas terão garantido o reembolso 
dos valores de inscrição. 
 
Todos os membros da organização e equipe técnica deverão usar máscaras durante todo o 
andamento da competição e em todos os locais. 
 
O uso de máscara pelos atletas enquanto escalam seguirá os protocolos locais para eventos 
esportivos, podendo variar de evento para evento. 
 
Os briefings técnicos serão realizados de forma online no dia anterior à competição. 
 
A demonstração das vias nas fases onde a escalada for feita em flash, serão por meio de vídeo 
disponibilizados aos atletas no dia anterior à competição. 
 
2. Área  pré e pós competição 
 
Na área de  isolamento de atletas, será permitida a entrada apenas dos atletas que deverão usar 
máscara durante todo o período de isolamento. 
 
Haverá dispensadores de álcool gel na entrada e saída da área de isolamento, mas ainda assim,  
cada atleta deverá portar um dispensador individual para quando adentrar a área de competição.  
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Não haverá comida ou bebida disponível na área de isolamento. Os atletas deverão levar suas 
bebidas e alimentação individuais. 
 
Para evitar o contato com o suor de outras pessoas, cada atleta deverá portar uma toalha 
individual para ser usada sobre os colchões ou cadeiras. 
 
Quando possível, será disponibilizada uma área de aquecimento separada da área de isolamento. 
Cada atleta poderá acessar essa área 45 minutos antes do início da sua participação na 
competição. A cada 5 minutos,  será permitida a entrada de novos atletas nesta área, 
acompanhando a ordem da Startlist e a saída de atletas que já permaneceram o período máximo.  
 
Aos atletas será permitido levar fingerboard portáteis para o aquecimento individual dentro da 
própria área de isolamento. 
 
Afim de manter-se de acordo com qualquer limitação local de distanciamento social (1 pessoa para 
cada x m²) poderá haver mais de uma área de isolamento no local do evento. Nos eventos em que 
houver mais de uma área de isolamento, os atletas migrarão de uma área para outra, segundo as 
instruções da organização local, até o momento da sua entrada para competir. 
 
Onde não houver a possibilidade de criar áreas de isolamento separadas, a separação será por 
horários, em grupos seguindo a ordem do startlist. Detalhes sobre horários de isolamento de cada 
grupo, nestas situações, será divulgado com até 1 semana de antecedência. 
 
Ao fim de sua participação, o atleta será encaminhado para uma área de “cool down”, onde 
permanecerá por 10 minutos antes de ser liberado.  
 
3. Área de Competição 
 
Todos os juízes,  asseguradores (dificuldade e velocidade) e atletas deverão estar usando máscaras 
durante todo o evento, exceto, quando os protocolos locais permitirem, os atletas durante a 
escalada. No caso em que for permitido aos atletas escalar sem máscara, a ABEE fornecerá 
máscaras descartáveis que serão jogadas no lixo antes de o escalador iniciar sua participação. 
 
Antes de adentrar na área de competição o atleta deverá estar completamente pronto para escalar, 
tendo sanitizado suas mãos previamente com álcool gel na concentração de 70% fornecido pela 
organização. 
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3.1. Boulder 
 
Ao sair da zona de chamada para a área de competição o atleta deverá levar com ele seus 
pertences, incluindo seu dispensador de álcool em gel e uma toalha pessoal, que deverá ser usada 
para forrar a cadeira na zona de transição.   
 
Antes de deixar a zona de transição e entrar em um novo boulder, o atleta deverá higienizar as 
mãos com seu álcool gel individual. 
 
Não haverá escovadores. Os próprios atletas deverão escovar os boulders com as escovas 
disponibilizadas pela organização. 
 
Nas finais, todos os atletas deverão usar máscaras durante o período de observação. 
 
3.2. Dificuldade 
 
Cada atleta deverá escalar usando uma corda individual ou para uma equipe ou time, que deverá 
ser levada pelo próprio atleta ou equipe. A corda deverá ter entre 9 e 10mm de espessura e 60m de 
comprimento. 
 
Durante o período de observação nas finais, todos os atletas deverão estar usando máscaras. 
 
3.3. Velocidade 
 
Os atletas antes de escalar permanecerão em fila respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m, 
que deverá ser demarcado no solo com fitas. 
 
 
 
 
 
 
 


