
 
CAMINHADA/TRAIL CURTO NOTURNA 

LUZECU TRAIL” 

 

Normas de Participação em Tempo de Covid-19 

 

1- Nome do evento: “LUZECU TRAIL ”  

2- Data de realização: 12 de junho 2021, das 20h00 às 23h30  

3- Local de Realização: Praça Nova junto à igreja Matriz (“ao ar livre”) 

  

4- SEGURANÇA COVID-19:  

Ficha de inscrição onde conste o nome completo, número de utente e contato dos participantes. 

endo o devido distanciamento físico. 

de entrar na zona do evento. Os participantes que registem temperatura igual ou superior a 38°, 

serão impedidos de participar e deve ser considerado como caso suspeito de estar infectado com 

Covid-19 e de imediato será encaminhado por um elemento da organização, até à “sala de 

isolamento” dentro da casa da cultura de Alvaiázere. Na “sala de isolamento” a pessoa 

identificada deverá contactar a Linha Saúde 24 para o – 808 24 24 24 – e seguir as orientações 

transmitidas pelos profissionais de saúde.  

máscaras cirúrgicas e instalação sanitária exclusiva.  

participantes e colaboradores, a organização garante ainda uma higienização regular dos objetos e 

superfícies em contacto com os intervenientes, nomeadamente: mesas de abastecimento e 

sanitários.  

através de entradas controladas ao espaço, devidamente identificado.  

de 2 minutos entre cada fila de 

participantes, não excedendo os 15 participantes por partida.  

-se atrás da linha de partida, na zona do 

aquecimento.  

 evento, incluindo na zona de 

partida, onde deverá estar disponível um contentor para colocar a máscara usada.  

 



 

eta com dois metros de largura cada para que os 

atletas possam manter o distanciamento social.  

 

ndicados 

pela Organização, nas chamadas zonas de abastecimento.  

emergência.  

máscara 

e com elementos de organização a apelar ao distanciamento social.  

balizadas.  

forças de 

segurança.  

-se o direito de poder anular a prova a qualquer momento, caso as 

condições atmosféricas ponham em risco a integridade física dos participantes.  

atletas e convidados e com 

restrição do acesso ao público. Pódios separados entre si em 2 metros.  

-se preferência à realização da competição em regime de auto-suficiência, devendo o 

corredor ser portador do seu próprio abastecimento.  

zação responsabiliza-se pela boa hidratação de todos os participantes, será distribuída 

água em todos os abastecimentos e na chegada.  

usufruir dos mesmos mantendo uma distância entre si de 2 a 5 metros, em regime de self-service.  

-service. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


