PLANO DE CONTINGÊNCIA
BAJA TT CAPITAL DOS VINHOS DE PORTUGAL 2020
A SAR MOTORISMO, entidade organizadora da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, na
sequência da Orientação n.º 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 20/07/2020, emanada pela
Direção Geral de Saúde e do Plano de Contingência aprovado pelas Autoridades de Saúde para
as competições desportivas organizadas no âmbito da Federação Portuguesa de Automobilismo
e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal, implementa o seguinte Plano de
Contingência, para vigorar durante a realização da prova, em todas as áreas de competição:
O sucesso de todas as medidas preventivas, definidas no Plano de Contingência depende do
acolhimento e bom senso de todos os concorrentes, espetadores e demais envolvidos em
colaborar com a organização deste Evento, podendo este Plano ser atualizado consoante a
evolução do surto da COVID-19 e a publicação de novas diretivas pelas Autoridades de Saúde
Nacionais;

MEDIDAS BASE
1 – A SAR MOTORISMO adota os princípios de responsabilidade, disciplina, controlo e
monitorização de todas as ações, normas e imposições legais das Autoridades de Saúde
Nacionais e Locais;
2 - Confia no bom senso de todos os membros da organização, concorrentes, equipas de
assistência e público em geral e na sua conduta, aquando da permanência nas diferentes áreas
de competição, nomeadamente, quanto ao distanciamento social e físico, higienização e
limpeza pessoal e no cumprimento das normas de Saúde Pública, em vigor;
3 - Confia, também no conhecimento de todos, da legislação em vigor, nacional e local, que
regulamenta as competições de automobilismo, em espaços abertos, para um eficaz
cumprimento das medidas preventivas de Saúde Pública, nomeadamente quanto ao uso de
máscaras e ao distanciamento social, por parte de todos os adeptos e espetadores;
4 - Não poderá ser imposto um número máximo de espetadores e público num determinado
espaço aberto, nem colocar alguma limitação de tempo de permanência. Apelamos, isso sim, à
responsabilidade e à disciplina pessoal de cada um, para que todos possam assistir, sem
restrições e num espaço de liberdade, convívio e lazer, à passagem dos concorrentes nos dois
Setores Seletivos;
5 - Existindo, numa determinada área, um número excessivo de espetadores, que poderão
colocar em causa o cumprimento das regras definidas de distanciamento físico e social ou a
segurança da prova, serão os mesmos avisados para dispersar, por elementos da Organização e
da GNR. Se a situação se mantiver, será reportada à Direção da Prova, que poderá decidir pelo
cancelamento do SS, por razões de Segurança Sanitárias e de Saúde Pública;
6 - A Comissão Organizadora e a Direção da Prova, reservam-se em qualquer momento da
competição no direito e no cumprimento da legislação em vigor, de tomar medidas adicionais,
para que as regras de Saúde Pública e Segurança Sanitária, sejam escrupulosamente
cumpridas;
7 - É obrigatório para todos os elementos participantes na prova (concorrentes, equipas de
assistência, oficiais de prova, membros da organização e secretariado) o cumprimento
escrupuloso das medidas da higienização pessoal e distanciamento físico e social e o uso de
equipamento de proteção individual, no âmbito das suas funções.

MEDIDAS POR ÁREA DE COMPETIÇÃO
COMANDO OPERACIONAL DA PROVA
O Comando Operacional da Prova e a Sala de Tempos/Cronometragem estão localizadas em
sala instalada no piso superior do Pavilhão Guadiana do Parque de Feiras e Exposições de
Reguengos de Monsaraz.
Este espaço, pelas suas caraterísticas e localização, permite uma grande restrição no acesso ao
mesmo, apenas podendo aceder a este espaço os elementos devidamente acreditados para tal:
Responsáveis pela Segurança, Médico Chefe, Comando das Forças da GNR e das Forças de
Socorro, Equipa de Cronometragem e tratamento de Tempos, Controlo GPS, Comissários
Desportivos e Observadores e a Direção de Prova.
A sala, bastante ampla, permite o distanciamento entre os vários elementos em serviço e está
equipada com alcoolgel, máscaras para utilização e ao longo dos dias da competição serão
efetuadas diversas acções de desinfecção e limpeza do espaço e equipamentos.
Existem duas instalações sanitárias para uso exclusivo dos elementos deste espaço.
SECRETARIADO
Está localizado no rés-do-chão do Pavilhão Guadiana do Parque de Feiras e Exposições de
Reguengos de Monsaraz, e terá uma porta de entrada e outra diferente de saída, o que
permitirá definir dois percursos diferentes para os frequentadores do espaço.
É realizado um pré atendimento – check in – a todas as pessoas que pretendam entrar neste
espaço;
Só poderão aceder a este espaço pessoas devidamente acreditadas para tal;
Todos os membros do secretariado, estão devidamente colocados, com a separação /
distanciamento social e a devida proteção (máscara);
Toda a sala do secretariado está munida de álcool gel e será feita uma desinfeção regular das
portas e superfícies utilizadas;
Em todo o atendimento serão observadas as regras de distanciamento social e controlada a
entrada de pessoas no espaço.
O espaço dispõe de três instalações sanitárias para utilização.
DIREÇÃO DE PROVA
Todos os membros da Direção de Prova estão distribuídos por diversos locais com o respetivo
distanciamento social e com a devida proteção facial – mascaras;
Toda a sala da Direção de Prova está munida de álcool gel e desinfetante;
Só poderão aceder a estes espaços membros da organização, devidamente credenciados para o
desempenho dessas funções.
SALA DE IMPRENSA
Este espaço é apenas de acesso autorizado aos Jornalistas acreditados para a cobertura do
evento, terá uma equipa na coordenação e tratamento das informações;
Serão colocados na sala, mesas e cadeiras, para utilização individual, devidamente separadas
por 2 metros;
Toda a Sala de Imprensa está munida de álcool gel e desinfetante;
Os serviços de limpeza irão estar em permanente limpeza e desinfeção do espaço e outras
superfícies em geral que estejam a ser utilizadas.
SALA DOS COMISSÁRIOS DESPORTIVOS
Este espaço é de autorizado apenas aos Comissários Desportivos e situa-se no Pavilhão Álamo
do Parque de Feiras. Trata-se de um espaço amplo que permite efetuar o distanciamento nas
mesas de trabalho, onde funcionam as reuniões dos CCD.
Toda a sala dos CCD está munida de álcool gel e desinfectante, devendo os seus elementos ser
portadores de máscara;
Só poderão aceder a estes espaços membros da organização, devidamente credenciados para o
desempenho dessas funções.
Os serviços de limpeza irão estar em permanente limpeza e desinfeção das portas, puxadores e
outras superfícies em geral que estejam a ser utilizadas.

VERIFICAÇÕES DOCUMENTAIS
As Verificações Documentais serão realizadas no rés-do-chão do Pavilhão Guadiana do Parque
de Feiras e Exposições e terá uma porta de entrada e outra diferente de saída, o que permitirá
definir dois percursos diferentes para os frequentadores do espaço.
Serão fixados horários para cada equipa concorrente, fazer a verificação dos seus documentos;
Todos os responsáveis e os postos de atendimento estão devidamente protegidos, distanciados
e com desinfeção permanente;
A cada concorrente, será entregue um saco que contém, além dos materiais para a
competição, as pulseiras que permitem o acesso à Zona de Assistência, e ainda máscaras,
frascos de alcoolgel e demais produtos de protecção, além de material de divulgação das
medidas a tomar.
Serão igualmente entregues sacos para deposição do lixo, para fazer a recolha seletiva do
mesmo, e que devem ser colocados no final do evento no ecoponto gigante instalado na Zona
de Assistência;
Só será necessário a presença de um dos elementos da equipa concorrente com a respetiva
proteção facial;
Os concorrentes em espera, devem respeitar as orientações da organização e mantendo o
distanciamento social;
Após cada atendimento, será feita a limpeza e desinfeção do posto e local de atendimento.
VERIFICAÇÕES TÉCNICAS INICIAIS E FINAIS
As Verificações Técnicas Iniciais serão realizadas junto ao Picadeiro Coberto (mas num espaço
ao ar livre);
Serão fixados horários para cada equipa concorrente, fazer a verificação da sua viatura, a fim
de garantir o necessário distanciamento entre os pilotos;
Serão criados 2 (dois) linhas de verificação e todos os responsáveis técnicos estão devidamente
protegidos, distanciados e com desinfeção permanente;
Existe a sinalética e percurso marcado para a entrada e saída das viaturas;
Estarão membros da organização a controlar e a dar indicações necessárias ao bom desenrolar
dos trabalhos dos Comissários Técnicos;
As Verificações Técnicas Finais serão efetuadas nas instalações dos Bombeiros Voluntários de
Reguengos de Monsaraz (espaço descoberto).
VERIFICAÇÕES INTERMÉDIAS E PESAGENS
Os Comissários Técnicos designados para estas ações estão devidamente identificados e
protegidos com máscaras, luvas e álcool gel.
PARQUE FECHADO
O Parque Fechado estará localizado na rua superior do Parque de Feiras (espaço descoberto);
Ao Parque Fechado só têm acesso as equipas concorrentes e a respetivas viaturas em prova;
Os concorrentes devem estacionar a sua viatura no lugar indicado pela organização e
abandonar, de imediato, o local;
É proibido o acesso e circulação de qualquer pessoa na zona do Parque Fechado, estando o
mesmo vedado ao público;
Será assegurado pela Organização da Prova a vigilância e a segurança do Parque Fechado;
As horas de entrada e saída de cada concorrente, estão regulamentadas, sendo do
conhecimento dos concorrentes, pelo que está assegurado o seu distanciamento social.
PARQUE DE ASSISTÊNCIAS
A prova terá 2 (dois) Parques de Assistência, um para a prova de automóveis, situado num
terreno anexo ao Parque de Feiras; e um outro para a prova de motos, quads e ssv´s, este
situado nas ruas B, C e D do Parque de Feiras e Exposições;
O acesso ao local está interdito ao público em geral, sendo apenas autorizada a entrada das
viaturas e dos elementos das assistências e da Organização/Comissários, devidamente
autorizados e credenciados com uma pulseira;

O espaço terá um controlo de entradas e saídas através da presença de um segurança, que se
encarregará de verificar e garantir que só frequentam o espaço pessoas devidamente
autorizadas;
O espaço está delimitado por barreiras, para promover uma margem de segurança sanitária
entre as diversas assistências;
A Organização irá colocar diversos placares informativos com o Plano de Contingência e as
medidas a cumprir naqueles espaços, sendo obrigatório o uso de máscara, mantido o
distanciamento social e a desinfeção dos espaços e a existência de álcool gel;
No Parque de Assistência para autos serão disponibilizadas 4 instalações sanitárias, que serão
alvo de limpeza e higienização várias vezes por dia;
No Parque de Assistência destinado á prova FMP, serão utilizados as instalações sanitárias
exteriores do Parque de Feiras, em número de 4.
A Organização tem assegurada a presença de diversos Oficiais de Prova, devidamente
identificados e credenciados, que acompanharão as equipas na montagem e desmontagem dos
seus postos de Assistência e da monitorização e controlo das medidas de Saúde Pública.
ZONA DE REABASTECIMENTO
Local devidamente controlado, com segurança e com espaço entre as diversas equipas de
reabastecimento;
As equipas têm de cumprir com as normas sanitárias e seguir as instruções da organização;
Apenas as equipas e os mecânicos que efetuam o trabalho, os Comissários Técnicos, os
Bombeiros e os membros da Organização, têm acesso a esta área.
Está prevista a permanência de uma ambulância e um Hospital de Campanha junto ao Parque
Fechado e de uma viatura de emergência contra incêndios, no local dos reabastecimentos.
ENTREGA DE PRÉMIOS
A cerimónia de entrega de prémios será realizada num espaço ao ar livre, junto ao Parque
Fechado;
A cerimónia só se realiza neste espaço se as condições climatéricas o permitirem. Caso
contrário, não se realizará esta cerimónia, devendo os Concorrentes levantar os prémios a que
têm direito num local devidamente preparado para efeito, junto ao secretariado.
Serão realizadas duas cerimónias em diferentes tempos para evitar aglomeração de pessoas e
essencialmente de Concorrentes; a primeira para a prova sob a égide da FMP e cerca de duas
horas mais tarde, a prova sob a égide da FPAK;
Os trofeus serão desinfetados regularmente e após a colocação dos mesmos, na mesa no pódio;
A comunicação social e os speakers, estarão colocados numa zona junto ao pódio e toda a
cobertura será realizada nesse local;
A apresentação das equipas bem como as entrevistas serão feitas com o mínimo de
distância de 2 metros;
Toda a zona terá o controlo dos elementos da Organização que farão cumprir com todas as
regras de Saúde Pública e Sanitária.
SETORES SELETIVOS
Serão distribuídos ao longo dos dias que antecedem o evento, folhetos explicativos das
segurança com as indicações e normas gerais a serem observadas pelo público nos locais onde
se desenrolam os dois SS´s;
O público deve se espalhar e dispensar ao longo das provas especiais de classificação,
mantendo a distanciamento social e físico, serem portadores de máscara ou proteção facial e
álcool gel, para a sua higienização pessoal;
Será realizada igualmente na rádio local (Uniradio) e no jornal local (Palavra) uma campanha
de sensibilização para o cumprimento de todas estas medidas;

A página oficial na internet (www.sar-motorismo.com) e na rede social facebook
(https://www.facebook.com/sar.motorismo) da competição, serão igualmente meios
importantes de divulgação de todas as medidas de segurança e higiene;
Nos locais de previsível presença de público, (passagens de alcatrão e caminhos rurais) serão
colocados diversos pontos de informação das medidas que deverão ser adotadas pelos mesmos;
Todas as Zonas de Controlo – CHC, Partida, TT e Stop – estarão instaladas de acordo com os
regulamentos em vigor, com o necessário isolamento, não permitindo a presença de público;
Os controladores e chefes de segurança, comissários, equipas de socorro e segurança estarão
equipados com máscara e álcool gel para desinfeção pessoal e da zona.
SALA DE ISOLAMENTO
A Organização terá preparada uma sala de isolamento, para o caso de ser necessário para o
confinamento imediato de algum elemento, que aparente estar infetado com o Covid 19.
RECOMENDAÇÕES E AGRADECIMENTOS
A Comissão Organizadora da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, confia no elevado sentido
cívico dos adeptos do automobilismo na Região solicita a sua colaboração, para que, cada um,
seja um Agente de Segurança e de Saúde Pública;
Apelamos atitude responsável de cada um e ao cumprimento das regras de distanciamento
social e físico, para que a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal seja um sucesso organizativo e
desportivo, tanto no tocante à segurança dos Concorrentes, como também de todo o grande
número de espetadores que estarão nas estradas a assistir à prova.
Colabore com a Organização e com as Autoridades de Saúde!
Coloque-se perto da emoção, mas longe do perigo e com distanciamento físico e higienização
pessoal!
A Comissão Organizadora da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

