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ITENS OBRIGATÓRIOS
PARA CADA PARTICIPANTE



O briefing geral do 12º Transcatarina e de
cada categoria serão realizados por Live,
em datas previamente divulgadas pela
organização. Na ocasião serão solucionadas
todas as dúvidas e explicaremos sobre
o funcionamento do evento. 

BRIEFING

Na semana anterior do Transcatarina,
enviaremos um arquivo em PDF com todos
os locais de jantares, hospedagens, camping
e outros pontos de interesse. Neste mesmo
arquivo, haverá o briefing por escrito de
cada categoria. Não haverá briefing
presencial para nenhuma categoria.



TESTE PARA O
COVID-19

Será obrigatória a entrega do teste para Covid-19
ou cópia autenticada, sendo o mesmo do tipo
antígeno ou superior. O resultado do exame deverá
ser com data de 72 horas ou menos. O participante
receberá uma pulseira verde, como comprovação da
entrega deste exame e resultado negativo para o vírus.

Quem não estiver com exame em mãos, terá de
inicialmente ir neste local e realizar o mesmo! 
Para acessar o parque de apoio e acampamento, todos
devem primeiro comparecer à Secretaria de Prova
munidos com este exame, para adquirir a pulseira.
Toda a circulação no local deve ser com máscara!

Este exame será exigido DE TODOS na caravana.

Não será permitida a entrada nos parques de apoio,
jantares e hotéis credenciados sem o uso da pulseira.
Para todas as categorias, o carro que não estiver com
todos os integrantes com essa pulseira, não estará
apto a largar. Teremos a nossa disposição para a
realização dos exames, o Laboratório Camati de
Caçador, junto com nosso patrocinador Univita Saúde.

Ele estará no Centro de Eventos em Fraiburgo (estádio
na rua abaixo do Hotel Renar). O tempo para a entrega
do resultado será de aproximadamente duas horas,
e o custo será promocional de R$ 150,00.



SECRETARIA
DE PROVA

Somente será permitida a subida ao Hotel Renar,
local da secretaria de prova, com o exame em mãos.

Entrega de exame e retirada da pulseira verde

 Regularização financeira da inscrição

 Entrega ou compra da cesta básica

 Assinatura do contrato/termo de compromisso

 Pulseiras dos jantares - compra ou entrega aos
que têm direito

 Entrega da sacola com as camisas pré solicitadas nas
inscrições, troféu de participação, planilhas e adesivos.
Este ano não aceitaremos trocas em virtude da pandemia

As planilhas serão enviadas por PDF com antecedência,
para quem quiser imprimir, salvo algum problema com
verificação e aprimoramento da qualidade das trilhas
que impeçam isso.

Toda circulação no local deve ser com máscara!

Os apoios devem obedecer a fila de espera junto aos
competidores. 

Iremos ter os seguintes passos

Todos os integrantes deverão ter sua caneta pessoal,
não teremos para vender ou emprestar, e será
obrigatório a mesma.



PARQUE DE APOIO

O acesso somente será liberado as pessoas que
estiverem com a pulseira verde e teste de
temperatura. É expressamente proibida a entrada
de qualquer pessoa ao parque sem a pulseira.

No poderão existir festas nos parques, apenas
confraternizações entre os próprios integrantes
do motorhome.

Toda circulação no local deve ser com máscara!



LARGADA

Para acesso ao local de largada, todos integrantes
dos carros devem estar de máscara e com as pulseiras.
Será testado a temperatura antes de o carro
adentrar ao parque fechado de largada. 

Toda circulação no local deve ser com máscara!

A “bolsa” do GPS será sempre a mesma durante todo
o evento para os carros. Sendo higienizadas a noite.

Todo o local será coordenado pelo locutor, que
chamará as categorias/carros para largada. Os
navegadores serão chamados INDIVIDUALMENTE
para carregar horário do dia, prova, smart e GPS.
Será fornecido luvas descartáveis para manuseio
dos mesmos. NINGUEM PODERÁ PEGAR ESTES
DADOS, SEM QUE SEJA CHAMADO PELO LOCUTOR.
É expressamente proibida a aproximação de qualquer
pessoa neste local sem que seja autorizada. Logo após
o uso dos equipamentos, o mesmo será higienizado.

Não será permitida a circulação e acúmulo de mais
de quatro pessoas em um mesmo local e todos
devem obrigatoriamente usar máscaras mesmo
que dentro dos carros e com vidros abertos.



JANTARES

Os jantares serão em locais predeterminados, com
condições de obedecer aos protocolos atuais vigentes
para restaurantes e separados por categorias.

Teremos nosso backdrop e som para que se possa realizar
as premiações diárias.

O distanciamento será conduzido pelo restaurante
contratado. Será proibido que qualquer pessoa altere
o layout e distâncias das mesas.

Será em forma de Buffet e toda pessoa deve usar luvas
e máscaras para se servir.



PREMIAÇÃO

Para as categorias de Passeio e Adventure, a premiação
de destaque na trilha, será efetuado diariamente
 ou no encerramento no sábado,  sendo de
responsabilidade do Diretor da Categoria a escolha.

Os troféus estarão em local higienizado e cada
ganhador deverá passar álcool em gel nas mãos,
instruído por alguém de nossa equipe de apoio.
Sempre com uso de máscaras.

Para as categorias de competição/rally, a premiação
será efetuada primeiramente para navegadores e
depois para pilotos de cada categoria, com
distanciamento entre as posições do pódio. Cada
competidor deverá passar álcool em gel nas mãos,
instruído por alguém de nossa equipe de apoio.
Sempre com o uso de máscaras.

A entrega dos boletos será efetuada por apenas uma
pessoa da organização, de forma individual (chamado
carro a carro para recebê-los). Não será permitida a
presença de outras pessoas neste local, sobre pena
de advertência e logo após desclassificação neste dia.

Para quem optar em não ir AOS JANTARES, o boleto será
enviado por WhatsApp e informado no grupo o envio a
estes competidores. É de responsabilidade de cada um
destes competidores o recebimento desta mensagem.



A saúde de todos os envolvidos com o Transcatarina
e das pessoas que residem nas regiões das quais
passaremos, depende apenas de nós. Estamos
fazendo a nossa parte para adentrarmos as cidades
que nos recebem com tanto carinho e mantê-las em
segurança. 

Faça a sua parte e, juntos,

preservaremos por todos

que estiverem a nossa volta!

Reclamações terão duração de 30 minutos após
entrega ou envio do boleto, e deverão ser efetuados
por meio do WhatsApp (43) 9-9916-0031, do
nosso diretor Vanderlei Hirt (Fritão).


