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ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO
PROCEDIMENTOS

CENTROS DE TREINOS DO NAC

PROCEDIMENTOS DE ENTRADA NA ZONA DE CENTRO DE TREINO DURANTE A
COMPETIÇÃO E APÓS COMPETIÇÃO

Todos os intervenientes no evento de 29 de Maio de 2021 (Meeting Jovem
António Pinho), devem cumprir as orientações da DGS, IPDJ, FPA e AA Aveiro,
nomeadamente no que se refere ao distanciamento social, mascara respiratória,
higienização das mãos e demais recomendações.
Procedimentos a ter em conta na entrada para a zona de lançamentos e saltos
do Centro de Treino do NAC, não aberto ao público.
Entradas e Saídas
A entrada para a zona de lançamentos e saltos, será do lado Norte com a
respetiva identificação.
A saída da zona de lançamentos seja qual for a situação será sempre pelo lado
Sul da zona de lançamentos.
Termo de Responsabilidade
Cada atleta será portador do seu termo de responsabilidade e entregará à
entrada para a pista.

Acompanhamento de atletas
Treinador, dirigente devem manter o distanciamento social no interior e exterior
da vedação, com máscara e evitar sempre que possível a aglomeração.
Atletas ficarão a aguardar a sua chamada no local identificado com o respetivo
distanciamento com máscara.
Aquecimento
O aquecimento específico será realizado no local do concurso cumprindo as
regras de distanciamento 2/3 metros.
Após a competição de cada atleta, recolhe os seus pertences e regressa ao
mesmo local do seu espaço ou saindo da zona de lançamentos pela indicação
do lado Sul.
Balneários
Não é permitida a utilização de balneários
Apenas estará disponível o WC para (Fem. e Masc.) localizado no Centro de
Treino do NAC.
Nos lançamentos se for utilizado por vários atletas o engenho será higienizado,
após cada ensaio.
Juízes de competição
Responsável da Reunião dará todas as instruções para fazer cumprir todos os
procedimentos do desenrolar da competição, desde o correto funcionamento da
competição e cumprimento das medidas preventivas estipuladas para a
concentração da doença COVID-19.
Juízes
Será constituída pelo Responsável da Reunião com as seguintes equipas de
trabalho:
Três equipas para os lançamentos e saltos composta por 4 elementos
Um elemento secretariado
Um operador de som
Um responsável de material
Um diretor
Será destacado 2 elementos dos juízes para controlar a entrada de todos os
intervenientes no espaço da zona de Centro de Treino do NAC (Medição de
Temperatura, desinfecção das mãos).
A desinfeção dos engenhos será feita por um elemento (juiz) determinado pelo
chefe de sector.
Aveiro, 04 de Maio de 2021
A Direção

