42º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2020
Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha
Associação Brasileira da Classe Optimist
30 de outubro a 02 de novembro de 2020
Florianópolis – SC – Brasil

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
Com a proximidade do 42º Campeonato Sul-Brasileiro da Classe Optimist, o Iate Clube de
Santa Catarina - Veleiros da Ilha, em parceria com a Fundação Catarinense de Esporte FESPORTE e órgãos de saúde, pede atenção aos velejadores, treinadores e responsáveis para
as recomendações que deverão ser seguidas durante a competição. Lembrando que é
importante que todos sigam as instruções, devido ao aumento de casos de COVID-19 na região
da Grande Florianópolis.

ACESSO AO EVENTO:
Para acessar a Sede Oceânica, em Jurerê, todos terão, na portaria, suas temperaturas
aferidas e receberão, na secretaria do evento, uma pulseira de identificação do Campeonato,
que deverá ser utilizada por todo o período da competição.
Pessoas com temperatura acima dos 37,5ºC não poderão entrar e, consequentemente,
permanecer no local.
Frisamos ainda que todos deverão usar máscara, exceto quando forem para água.
O Clube disponibilizará álcool gel espalhado em pontos estratégicos da Sede.

AVISOS:
Solicitamos o bom-senso dos pais e responsáveis para que estejam no clube apenas
quando for realmente necessário;
O uso do banheiro estará liberado apenas para necessidades fisiológicas, sendo proibido
o banho. Pedimos que os velejadores cheguem com roupa de competição e já prontos para irem
para água;

As áreas sociais (churrasqueiras e restaurante) estão interditadas, exceto para as ações
do evento. Não será permitida a colocação de cadeira, guarda-sol, espreguiçadeira e similares
nas dependendências do Clube;

ALIMENTAÇÃO:
Conforme divulgado previamente, o restaurante da Sede Oceânica está em obras.
Portanto, a organização do evento disponibilizará, após as regatas, alimentação nos três dias de
competição para velejadores, treinadores e team leaders. Sendo:

Sábado (31 de outubro)

Churipan

Domingo (01 de novembro)

Churrasco

Segunda (02 de novembro)

Cachorro quente

Será possível comprar água, água de coco, refrigerante, açaí, barrinha de cereal e
salgadinhos durante o evento. O pagamento só será aceito via cartão de débito e crédito.
Orientamos que os velejadores tomem um café da manhã reforçado visto que a
alimentação oferecida aos atletas será após as regatas.

ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES E RESULTADOS
A Assessoria de Imprensa do Veleiros da Ilha criou um grupo exclusivo para pais e
jornalistas acompanharem a competição com atualizações dos resultados, postagens de fotos,
vídeos e link para a cobertura ao vivo através do Instagram. Para acessar o grupo basta clicar
no link - https://chat.whatsapp.com/LFi6t6aDQizIIgu3v6aYP3

PREMIAÇÃO
A premiação está programada para às 17h de segunda-feira, 2 de novembro. Na solenidade só
será permitida a presença dos atletas premiados.

Maiores informações no site do ICSC – www.icsc.com.br
Secretaria de Eventos: 48 99190 5480 (Lucas) ou 48 99172 5512 (Vanessa)
eventosnauticos@icsc.com.br

