SUPERGAMES
Series #8 –
LOCAL DO EVENTO: Rua Lauro Müller, 860, HD SPORTS COMPLEX ,
Porto Alegre – RS
DATA: 11 e 12/12/2021
Check-in e Retirada dos Kits dos atletas: Sábado no local do evento,
conforma horários abaixo.
Categorias Individuais: Horário das 7:00 às 8:30 todos os individuais. No kit
irão ter duas pulseiras, uma roxa que dever ser usado dia 11/12/2021 e uma
branca que deve ser usada dia 12/12/2021. Só com essa pulseira o atleta vai
ter acesso a área de competição.
Categorias de times: Horário das 8:30 às 10:00 todos os times. No kit irão ter
duas pulseiras, uma roxa que dever ser usado dia 11/12/2021 e uma branca
que deve ser usada dia 12/12/2021. Só com essa pulseira o atleta vai ter acesso
a área de competição.
Importante: Não será feito nenhum check-in após o horário anunciado.

Geral

Geral: Tanto público quanto atletas devem apresentar na entrada o passaporte
vacinal ou o teste negativo para covid com máximo de 48hs.
Local:
Estacionamento – Valor R$15,00 o dia, contemplando 12hs .
Alimentação: No local terá praça de alimentação completa.
Acampamentos e Gazebos: Contamos com uma área coberta de 1000²
destinado as caravanas.
Público para assistir: Publico liberado. Teremos arquibancadas para o
público, não será cobrado ingresso. Para acessar levar um quilo de alimento
não perecível .
Uso de Máscara: Seguimos com as orientações dos protocolos municipais. O
uso de máscara é obrigatório, na circulação dentro do complexo, já os atletas
dentro da arena de competição fica facultativo o uso de máscara.

O QUE NÃO PODE LEVAR OU FAZER DURANTE O EVENTO:
1- Vedado/ Proibido a entrada de qualquer tipo de câmera ou
assemelhados, equipamento fotográfico profissional, nem lentes. Pois o
evento conta com fotógrafos oficiais;
2- Queima de fogos ou produção de fumaça;
3- Entrada de bebidas e alimentação ( salvo dieta do atleta ) ;
4- Entra de macas, cadeiras ou assemelhados, o evento conta com
estrutura de Recovery que cobre o evento.

