
 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA -  16º RALLY DO COMPANHEIRISMO 
 

O 16º Rally do Companheirismo acontecerá no dia 25 de outubro entre as cidades de 

Teresina – José de Freitas- Teresina, prova válida 

pelo Campeonato Piauiense de Enduro de 

Regularidade e tem a supervisão das Federações 

de Motociclismo e Automobilismo do Piauí. 

A competição acontecerá, seguindo protocolo de 

prevenção à Covid-19. A Radical Produções 

elaborou um guia de recomendações, de acordo 

com o Ministério da Saúde e com entidades 

(CBM/CBA) que regulam este esporte no Brasil. 

O evento terá número reduzido de pessoas 

envolvidas, com uso de máscara obrigatório para 

todos os participantes. A largada será na cidade 

de Teresina com a seguinte programação:  

 

Dia 24/10/2020: Sábado: 

A entrega dos adesivos dos veículos   para os participantes será realizada em sistema 

"drive Thru", sem a saída do veículo Na VIA PARIS, concessionária Renault na Av. João 

XXIII das 14:00h às 17:00h. 

PLANILHAS, serão liberadas das 14:00h às 17: 00h -  Digital e Impressa. 

Obs.: Quem quiser planilha impressa deverá informar a organização até o dia 

15/10/2020, depois dessa data será cobrada R$ 20,00 por planilha. 

Briefing técnico será on-line via plataforma ZOOM. 

Horário:  19h às 19:30 horas:  Prova de Regularidade para Motos e Carros. 

                  19:30 às 20:00h: p/ a categoria Expedição/passeio 

Dia 25/10/2020: Domingo: 

Prova de Regularidade: 

Largada: Via Paris- Renault- Av. João XXIII 

A partir das 6:00 horas: Entrega dos GPS para os participantes (MOTOS) será realizada 

em sistema "drive Thru", sem a saída da moto. Ao receber o GPS e acertar o horário de 

largada o competidor poderá se deslocar imediatamente para o começo da trilha; 

7:00 horas- Largada das Motos com um intervalo a cada 2 minutos; 

8:30 horas: Entrega dos GPS para os participantes (CARROS/UTVS) será realizada em 

sistema "drive Thru", sem a saída do veículo. Ao receber o GPS e acertar o horário de 

largada o competidor poderá se deslocar imediatamente para o começo da trilha; 

9:00 horas- Largada dos carros/Utvs com intervalo a cada 1 minutos; 

 

 

 



 

 

Categoria Expedição/Passeio: 

9:30 horas – Largada da Categoria expedição será em comboio e não sendo permitido 

mais que três pessoas dentro do veículo se forem da mesma família com o uso de 

máscara obrigatoriamente;  

OBS: Os veículos da Expedição deverão manter-se a uma distância mínima de 30 metros 

entre um veículo e outro e devem andar de faróis acessos; 

O local específico da saída dos veículos será na Via Paris- Renault na Av. João XXIII em 

Teresina.  

Obs.: Os participantes terão a temperatura corporal aferida e deverão ter menos que 

37,5 C°. Inscrições, recomendações, resultados e premiações serão realizados pelo site: 

https://www.radicalproducoes.com.br/. 

 

Outras medidas de segurança adotadas: 

1) os competidores, organizadores, equipe de apoio e colaboradores não poderão participar do 

evento se apresentarem sintomas de estarem infectados com a Covid-19, sugerimos que 

busquem fazer o teste numa UPA e apresentem a organização e aos comissários desportivos; 

2) deverá ser respeitado a distância de 1,5 metro entre as pessoas, em pé ou sentadas; para 

evitar filas, será autorizado a entrada na arena de largada/chegada, tipo "drive Thru", de um 

veículo por vez; 

3) Na Arena de largada terá um totem com acionamento a pedal de álcool gel; 

4) no local de largada ou neutralizados (locais de Abastecimento) todos devem utilizar máscaras; 

5) A entrega da planilha será realizada de forma eletrônica pelo e-mail do piloto e também no 

formato PDF para quem quiser imprimir em casa; 

5) Haverá uma Ambulância na Largada e no local do Neutro, a acompanhando a prova pelas 

rodovias; 

6) O local do Neutro da prova será aberto e vai dispor de no mínimo dois banheiros com duas 

pessoas da limpeza. Elas estarão devidamente paramentadas com EPIs, manterão distância 

mínima de 1,5 metro, controlarão o fluxo de entrada e saída, bem como limpeza a cada pessoa 

que utilizar o banheiro; 

7) cada competidor deverá portar OBRIGATÓRIAMENTE UM FRASCO DE ALCOOL GEL 70% e no 

neutro (Local de parada para abastecimento) deverá ser utilizado pelo competidor; 

8) os competidores serão orientados a obedecer ao fluxo máximo de permanência de 10 

minutos. No local estabelecido para o Neutro; 

9) O local de chegada será o mesmo de largada, porém será utilizado apenas para entrega dos 

GPS, em sistema de "drive thru". No local deverá ter duas pessoas da organização devidamente 

paramentadas, que controlarão entrada e saída dos veículos. 

10) O Resultado e ficha de passagem serão divulgadas no grupo específico do evento 

E a premiação/entrega dos troféus será feita por categorias com um intervalo de 10(dez) 

minutos entre as categorias e todos devem estar usando máscaras: Local será informado no 

Briefing técnico dia 24/10/2020 e no grupo de WhatsApp. 

 

https://www.radicalproducoes.com.br/

