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VI Triatlo de Albufeira 

COMUNICADO 
 

Alterações ao regulamento: 

1. Horário de verificação técnica e colocação de material: 8:20 às 9:50h; 
2. Horário de partidas: Masculinos 10:15h, Femininos 10:20h. Na linha de partida, 

obrigatoriamente os atletas terão que se manter distanciados de 2m; 
3. É permitido o drafting/ ir na roda/ seguir em grupo no ciclismo apenas entre 

atletas do mesmo género e na mesma volta; 
 
Existirá zona de cumprimento de penalidades (penalty box); 
Os atletas devem ser portadores do chip FTP; 
Outras informações COVID-19: 

1. Apelamos a colaboração de todos para os procedimentos Covid-19, chamando 
a atenção para o seguinte: 

2. Os atletas devem apresentar-se com antecedência na chegada ao local da 
prova já que os procedimentos de controlo e admissão à área de transição 
serão mais demorados do que o habitual; 

3. O controlo será feito por clube e todos os atletas (e dirigentes de clubes que 
necessitem de ir ao Secretariado) devem entregar no Posto de controlo o 
termo de responsabilidade (anexo) já preenchido e assinado (os menores 
pelo encarregado de educação); 

4. Horários de receção no Posto de controlo COVID-19 (logo de seguida passam 
pelo secretariado, se necessário, e seguem para a verificação e colocação do 
material na Área de transição): 
8:20h:  
Fc Ferreiras 14 
 
8:30h:  
CCD / INTERMARCHÉ LAGOS 3 
Centro de Ciclismo de Portimão 1 
Individuais 2 
PORTINADO 3 
O2 Triatlo - S´look 5 
 
8:40h:  
Louletano 18 
 
8:50h:  
Triatlo de Faro 13 
 
9:00h:  
Leões do Sul 1 
Vela de Tavira 9 
 
9:10h:  
Lusitano / Frusoal 9 
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 Os atletas terão de passar no posto de controlo onde lhes será medida a 
temperatura corporal, sendo impedido de participar todo o atleta cuja 
temperatura corporal seja superior a 37,5º; 

 No Posto de Controlo os atletas terão à sua disposição material de higienização 
(álcool gel), para utilização na sua higienização individual. 

 Depois de validada a sua participação, será colocado a cada atleta uma pulseira 
inviolável que atesta o seu estado de saúde e que tem de ser mantida até ao 
final do evento; 

 Os atletas deverão cumprir as recomendações da FTP desta fase. O uso de 
máscara é obrigatório desde a chegada à fila para o Posto de Controlo até ao 
momento da partida. É permitido retirar a máscara para o aquecimento, que 
deve ser guardada no fato isotérmico para que seja colocada logo à saída da 
água e deve ser mantida até todos estarem alinhados na linha de partida. Na 
linha de partida a organização recolherá todas as máscaras para destruição. 

 Após a meta será entregue a cada atleta uma máscara de proteção, juntamente 
com o kit de meta; 

 Não haverá local para guardar as mochilas ou outro material individual; 

 Não haverá afixação de resultados. Os mesmos serão publicados no site da 
Federação no dia da prova; 

 Não haverá entrega de prémios; 

 Caso alguém apresente sintomas suspeitos, a pessoa será encaminhada para 
uma tenda isolada exclusiva para este efeito até ser examinada e enviada para 
os locais adequados. 

 
 
Caxias, 24 de setembro de 2020 

 

 

                                  Pela Federação de Triatlo de Portugal 

    

                                          Coordenador nacional para as regiões 

  


