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Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2020. 

 

À Coordenação Jogos Estudantis RJ - Governo do Estado do Rio de Janeiro - 

Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude 

 

Prezados(as), 

 

Segue o protocolo de segurança que será adotado pela Federação de Surfe do Estado do 

Rio de Janeiro durante a competição de surfe nos Jogos Estudantis 2020, a ser realizada 

no mês de dezembro no município de Saquarema. 

 

Protocolo de saúde para competição de Surf nos Jogos Estudantis RJ 

• Só poderão entrar na área de competição os competidores e treinadores 

cadastrados. 

• Todos passarão por medição de temperatura corporal à distância (se apresentar 

temperatura +ou> que 37,8°C, será solicitado que retorne a casa e acompanhe os 

possíveis sintomas), higienização de calçados via tapete sanitizante, checagem de 

documentos ( RG, CREF, entrega de anamnese e de ciência dos procedimentos de 

saúde durante a permanência no local) e verificação de uso de máscaras. Quem 

não atender às medidas, não poderá permanecer no local. 

• Serão determinadas áreas de aquecimento e para permanência dos alunos/atletas 

do lado de fora da área de competição. 

• Serão disponibilizados pontos específicos de distribuição de álcool em gel para 

todos terem acesso. 

 

Parte específica das provas de Surf 

• Todos os árbitros e agentes da comissão organizadora estarão munidos de máscara 

e álcool em gel. 

• Os alunos/atletas ficaram aguardando a chamada numa área determinada pela 

coordenação do evento, com o distanciamento previsto de três metros, em cadeiras 

distribuídas pelo local ou marcações no chão. 

• Os alunos/atletas deverão permanecer de máscara enquanto não estiverem 

competindo. 

• Árbitros deverão ficar separados por 2m de distância entre eles. 

• Fica proibido o compartilhamento de material desportivo individual, toalhas, 

garrafas de hidratação, uniformes, calçados, entre outros que se fizer presente para 

uso exclusivo de algum atleta, aluno ou praticante. 

• Serão disponibilizadas “lycras” para os atletas e as mesmas passarão por um 

processo de desinfecção antes de cada uso. 

• A “lycra” deve ser devolvida pelo atleta em uma solução de água e sabão ( 

recipiente tipo balde) a 5% ( 5 litros de água com 250ml de sabão liquido) deixada 
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por 30 minutos, retirada, enxaguada e deixada pra secar por mais 30 minutos. 5 

jogos de “lycra”. A solução de água e sabão deverá ser trocada a cada 3 horas. 

• Responsável pela higienização das “lycras” deverá estar mundo de macacão 

descartável, máscara e luvas. 

• Na área de Staff, todos devem manter o distanciamento mínimo de 2m e o local 

higienizado antes de começar e após terminar a competição. 

• Cada árbitro terá seu material de trabalho individual, não será permitido 

compartilhamento. 

• Na praia, areia, recomendado o distanciamento de 3m entre os guarda-sóis. 

• As medalhas de premiação serão higienizadas antes da entrega 

• A premiação será realizada respeitando o distanciamento de 2m entre os atletas e 

a medalha será entregue por uma única pessoa. 

 

 

Gostaríamos ainda de reiterar a parceria entre a Federação de Surfe do Estado do Rio de 

Janeiro e a SEELJ para o sucesso deste evento. 

 

À sua disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Luiz Guilherme Morales de Aguiar 

Presidente da FESERJ 
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