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CBVELA 2

RECOMENDAÇÕES PARA VELEJADORES 
DO LAGO PARANOÁ
RETORNO ÀS COMPETIÇÕES

Essas recomendações seguem as orientações da World Sailing

(Federação Internacional de Vela), Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e

das autoridades sanitárias nacionais e não devem ser substituídas por estas.

Recomenda-se que esse documento seja lido em conjunto com as determinações

sanitárias do Ministério da Saúde mais atualizados e normas do GDF. As

recomendações e orientações deste documento não substituem ou se sobrepõem

a qualquer anamnese, análise sanitária, parecer médico profissional, diagnóstico

ou tratamento.

A vela é um esporte praticado ao ar livre, de forma individual ou em

barcos com mais de um tripulante. Adotando-se as medidas de prevenção,

cuidados individuais de proteção e diagnóstico dos tripulantes, pode-se diminuir

muito os riscos e ficar em conformidade com as recomendações dos órgãos

competentes.

Esse documento é orgânico e dinâmico, uma vez que, após sua divulgação, novos

fatos científicos podem surgir e, portanto, novas versões podem ser desenvolvidas

e publicadas.
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CBVELA 3

MEDIDAS PROTETORAS DO COVID-19 

PARA OS PARTICIPANTES

Para um clube organizar uma regata no Lago Paranoá, é importante orientar os participantes

sobre as seguintes medidas:

| Se uma pessoa apresentar os sintomas do COVID-19 como febre, tosse, dores no corpo, a

pessoa não deve ir para o local de competição e no caso de estar no local de competição,

deve ser isolado dos outros participantes e ser encaminhado para uma unidade médica

especializada.

| O uso da máscara de proteção facial é obrigatório enquanto estiver no clube.

| Medição da temperatura corporal na entrada do clube.

| Evitar tocar o rosto com as mãos, especialmente a boca, nariz e olhos.

| Distanciamento social: participantes devem ficar pelo menos 2 metros entre si.

| Atletas não devem dividir itens pessoais.

| Todos as roupas pessoais de velejar (casacos p.ex.), itens frequentemente tocados (p.ex.

maçanetas nos diferentes cômodos, equipamentos de ginástica, entre outros) devem ser

desinfetado regularmente e cuidadosamente.
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CBVELA 4

O Clube Organizador deve realizar ações para minimizar o contato social como por

exemplo:

 Não fazer reuniões com os atletas.

 Fazer um quadro de avisos virtual (Grupo de Whatsapp do evento).

 Quando possível fazer audiências de protesto virtual e quando não for possível, usar uma

sala maior, com mesas em tamanho suficiente para todos sentarem a uma distância

mínima que 2 metros.

 Não fazer entrega de prêmios (Pódio Digital).

 Disponibilizar garrafas de álcool gel 70% na área dos barcos e na entrada de qualquer

ambiente fechado (galpão, banheiros e secretaria).

 Latas de lixo suficientes e com abertura pelo pé.

 Papel para limpar o rosto e mãos.

 Sabonete para lavar as mãos.

 Reforçar o pessoal de limpeza de forma que haja limpeza das áreas comuns algumas

vezes ao dia.

É sugerido que o local de competição adote com as autoridades locais uma política dos

procedimentos no caso de uma pessoa for identificada com os sintomas do COVID-19 como

tosse, febre, falta de olfato e dificuldade de respiração.

Esse protocolo deve ser passado para todos os funcionários do evento e pessoas ligadas à

organização do evento. A passagem de informações (comunicação) entre todos os

envolvidos no evento é fundamental para o sucesso do mesmo.

AÇÕES
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CBVELA 5

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Sugerimos que qualquer part ic ipante seja ele at leta, comissão técnica, of ic ial de regata,

voluntár io ou pessoal de apoio, assine um Termo de Compromisso, isentando o local de

competição, o organizador e qualquer pessoa envolvida na organização, de qualquer

responsabi l idade em relação ao COVID-19 e suas consequências. Importante envolver a área

jurídica da inst i tuição.
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CBVELA 6PROCESSO DECISÓRIO NA 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTO NA VELA

No momento de decidir realizar um evento, os organizadores devem levar em conta a

possibilidade de vir a ter que adiar ou cancelar o evento e, para tanto, é importante

considerar:

| Risco financeiro, no caso de adiamento ou cancelamento, pensar nas consequências,

devolução das inscrições, cancelamento de hospedagem, passagens aéreas dos oficiais de

regata, convidados, voluntários, staff.

| Comunicação com os participantes e todos os envolvidos

| Opções de nova data para realização

| Possibilidade de cancelamento

| Risco de imagem da instituição

| Momento do adiamento e cancelamento, muitas vezes atrelado às situações colocadas

anteriormente

| Contratos com fornecedores

| Patrocinadores: rever os termos de contrato com os patrocinadores e confirmar que todos

estão confortáveis com um possível adiamento ou cancelamento do evento.

| Emissão de passagens aéreas e reservas de hotel
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CBVELA 7

PROCESSO DECISÓRIO NA 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTO NA VELA

Quando for feita a decisão de organizar um evento de vela, as seguintes considerações

devem ser levadas em conta:

| Área suficiente para os barcos: tanto em terra quanto na água levando em consideração o

distanciamento social (maior distância entre os barcos).

| Verificação da saúde de todos participantes: para entrar no local de competição: quais testes

serão usados, a temperatura será medida, será feito um questionário da condição de saúde e se os

participantes tiveram contato com áreas onde houve contaminação.

| Exclusão de competidores: qual a política será adotada pela direção do evento no caso de um

atleta ou técnico apresentar os sintomas. Haverá ressarcimento do valor das inscrições.

| Banheiros e vestiários: como serão limpos os banheiros e vestiários durante o dia, importante

colocar uma equipe de limpeza para essa área e outras salas fechadas.

| Isolamento dos sintomáticos: qual o seu plano de ação no caso de alguma pessoa apresentar

os sintomas? Como isso será comunicado e essa pessoa não poderá mais entrar no local de

competição?

| Aviso e Instruções de Regata: nesses documentos do seu evento é importante serem colocadas

todas as informações pertinentes ao que se espera dos participantes, cláusulas de força maior,

devolução de inscrição, cancelamento do evento, assinatura do termo de responsabilidade, sistema

de quadro de aviso virtual e protestos virtuais.
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CBVELA 8

CONDUÇÃO DA REGATA E 

DO EVENTO

| Quadro de Avisos: a recomendação é fazer um quadro de avisos oficiais virtual

por mensagens de texto. Cada vez mais esse sistema de quadro virtual está

sendo usado. Garantir que todos os participantes estão na lista do quadro virtual.

As Instruções de Regata também podem ser distribuídas via digital, basta colocar

isso no Aviso de Regata.

| Mastro de sinalização: também para evitar aglomerações, enviar mensagens

de texto em um grupo de aplicativo de celular as informações do mastro oficial do

evento. Isso pode também estar nas Instruções de Regata.

| Protestos e audiências: possibilitar que os protestos possam ser preenchidos

através do sistema virtual e entregues oficialmente para a organização. Caso não

haja uma sala grande o suficiente para respeitar o distanciamento entre todos os

envolvidos no protesto de 2 metros, estimular que as audiências de protesto sejam

feitas por modo virtual. Esse procedimento necessita ser colocado no Aviso de

Regata e nas Instruções de Regata, sendo, é necessário que seja explicado em

detalhes como ocorrerá. No caso de dúvidas a CBVela ou um Oficial de Regata

experiente deve ser contatado.

EM TERRA
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CBVELA 9

| Resultados: como outros documentos, fazer um quadro virtual para a divulgação

dos resultados e informar essa forma de divulgação nas Instruções de Regata.

| Reunião de comandantes: não realizar reunião de comandantes antes do início

das regatas. No grupo virtual do quadro de avisos, colocar as informações que seriam

passadas na reunião de comandantes e deixar um canal aberto para perguntas e

respostas, que serão disponibilizadas para todos os participantes.

| Entrega de prêmios: dependendo da fase de flexibilização das medidas na cidade

onde o evento for acontecer, organizar uma entrega de prêmios virtual por aplicativo

de reunião virtual ou fazer um pódio digital, com as fotos dos ganhadores.

| Área dos barcos: a sugestão é fazer quando possível, marcações com tape no

chão, dividir os espaços para cada barco, garantindo o distanciamento sugerido

nesse documento. Colocar voluntários observando se o distanciamento está sendo

respeitado e no final do dia organizar a posição de cada barco. No momento de

descer e subir a rampa, dividir por classe (bandeira Delta por classe) e organizar a

rampa de forma que não haja aglomerações.

CONDUÇÃO DA REGATA E 

DO EVENTO EM TERRA
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CBVELA 10

CONDUÇÃO DA REGATA E 

DO EVENTO

| Barcos da Comissão de Regata: levar o menor número possível de pessoas a

bordo e que todos sempre usem máscaras e Álcool em gel 70% nas mãos. Monitorar o

estado de saúde das pessoas que estão na água.

| Linha de largada: no momento de determinar o tamanho da linha, sempre optar por

uma linha maior do que o recomendado, para que não haja aglomeração de barcos na

linha e reforçar com os Gerentes de Regata a política de gerenciamento de regata de

largar com uma linha sem grande favorecimento de um lado, diminuindo assim a

probabilidade de aglomeração de barcos.

NA ÁGUA

FNB


