
PLANO DE RETOMADA PARCIAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
TORNEIO DE TÊNIS 

COPA ALJ BACK TO THE GAME
SEDE MARQUÊS DO HERVAL

Protocolo obrigatório que institui  o “Sistema de
Distanciamento  Controlado”  para  fins  de
prevenção e enfrentamento à pandemia causada
pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) no Estado do
Rio Grande do Sul:

>O Clube está empenhado em executar os protocolos de higienização e zelo com a saúde de
todos, mas o auto cuidado para preservação da sua e da saúde dos demais competidores é o

mais importante nesta retomada, sempre com ética e responsabilidade>

Detalhamento da COPA ALJ BACK TO THE GAME
Vagas limitadas!

Período: de 03 a 26 de novembro
Jogos: de segunda a quinta-feira, a partir das 18h, com duas rodadas por quadra, nas quadras de 1
a 4 da Sede Marquês do Herval, conforme:
- Quadras 01 e 03: 18h e não antes das 19h15
- Quadras 02 e 04: 18h15 e não antes das 19h30
EM CASO DE CHUVA: serão utilizadas as quadras 8 e 9 da Sede Marquês do Herval e quadras 01 e
02 da Sede Nova York
Formato: Grupos
Categorias: Simples e Duplas
- Masculino: 1ª, 2ª e 3ª Classes, 35, 50 e 65 anos
- Feminino: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Classes
#Cada associado poderá participar de até duas categorias#
Valor: 1 categoria R$80,00 por tenista; 2 categorias R$100,00 por tenista
Idade: 1ª Classe = livre / demais Classes = a partir de 21 anos
Inscrições: até 28/10 pelo site através do link  👉https://www.juvenil.com.br/portal/eventos/copa-
alj-back-to-the-game

O intervalo entre cada rodada será obrigatoriamente  de 15 (quinze) minutos  com o objetivo de
possibilitar a higienização e desinfecção de superfícies do local, tais como, mesas e cadeiras. Além
da necessidade de higienização e desinfecção de mobiliários, a definição do intervalo também visa
evitar aglomerações de pessoas num mesmo local.

Informações  e  orientações  sobre  o  torneio  e  jogos  somente  no  site  da  ALJ,  e-mail
esportes@juvenil.com.br ou pelo WhatSapp 8409-2980

VESTIÁRIOS
Poderão ser utilizados os vestiários do Prédio Fitness, conforme aviso afixado na entrada dos mes-
mos, com as seguintes limitações:

- Masculino: 6 pessoas de cada vez
- Feminino: 4 pessoas de cada vez

Recomendar que o atleta chegue no Clube com antecedência máxima de 15 minutos evitando
aglomerações desnecessárias e já vestido para o jogo.

https://www.juvenil.com.br/portal/eventos/copa-alj-back-to-the-game
https://www.juvenil.com.br/portal/eventos/copa-alj-back-to-the-game
mailto:esportes@juvenil.com.br


PROVIDÊNCIAS 
Nas quadras
- Disponibilizar álcool gel 70% em local visível, próximo às quadras, e de fácil acesso;
- Ao final de cada jogo, higienizar e desinfetar cadeiras, mesas e demais superfícies de toque, com
borrifador, contendo álcool etílico 70%, hipoclorito de sódio 0,5% ou outro produto recomendado
pelos  órgãos  de  saúde,  além  de  secagem,  sempre  que  necessário,  com  toalha  ou  pano
descartável;
-  Manutenção  do  piso  das  quadras  com  equipe  devidamente  uniformizada  e  usando  EPIs
adequados, quais sejam: máscara FACE SHIELD sobre máscara de tecido, ambas fornecidas pela
ALJ;
- Disponibilizar borrifador com álcool etílico 70% à equipe de manutenção de quadras e árbitros;
- Todos os materiais dos jogadores (raqueteira, mochilas, toalhas, raquete, água, etc) devem ficar a
2 metros de distância um do outro;
- Os bebedouros estão lacrados e desativados;
 - Afixar regras e materiais orientativos nos locais de circulação (exs.: protocolos do Clube e do
torneio, lavagem das mãos, uso correto de máscara, etc.); 
- Afixar regras e materiais orientativos específicos de cada local/setor (ex.: limitação de pessoas no
espaço,  quantidade  de  pessoas  ao  mesmo  tempo  em  determinado  local,  aglomerações,
distanciamento, etc.).

Árbitros, organizadores e equipes de apoio (staff)
- Obrigatório uso de protetor facial Face Shield sobre máscara de tecido, durante toda a duração
do torneio;
- Os árbitros deverão fazer a limpeza de sua mesa a cada rodada, com álcool etílico 70%;
- Bolas: Serão ofertados para os jogos 01 terno de bolas novas por jogo, por isso orientamos aos
jogadores que higienizem frequentemente as mãos e evitem tocar olhos, nariz e boca sem antes
higienizar as mãos;
- Respeitar e instruir tenistas e staff acerca das medidas preventivas de segurança de saúde sobre
cuidados pessoais, tais como: uso de máscara para acesso e circulação dentro do Clube, lavagem
das mãos ao fim de cada atendimento, manutenção e limpeza dos materiais de trabalho, se for o
caso,  bem  como  do  modo  correto  de  relacionamento  com  outras  pessoas  no  período  de
emergência  de  saúde  pública  decorrente  da  COVID-19,  mantendo distanciamento  e  evitando
aglomerações;
- Estar ciente e cientificar seus tenistas e staff de que o Clube realizará medição de temperatura
com termômetro digital infravermelho, na testa, antes do acesso às dependências, sendo que no
caso  de  temperatura  igual  ou  superior  a  37,5°C,  não  será  permitida  a  entrada,  sendo
recomendada a procura de serviço de saúde;
- Estando árbitro ou pessoa da equipe com sintomas gripais ou de COVID-19 (apresentação de
febre,  tosse,  dificuldade  para  respirar,  produção  de  escarro,  congestão  nasal  ou  conjuntival,
dificuldade para  deglutir,  dor  de garganta,  coriza,  saturação de O2 <  95%, sinais  de  cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e de dispneia, dentre outros), recomenda-se:

- no caso de colaborador, comunicado urgente ao RH ou ao superior imediato e a rápida
procura de serviço de saúde;

- pelo competidor, imediata procura de serviço de saúde. 
Nestes casos, somente após avaliação e liberação médica o Clube facultará o retorno ao torneio,
se assim a regra da competição permitir;
- Seguir demais procedimentos e recomendações de higiene indicados pelos órgãos de saúde,
quando houver.

Acesso e circulação no Clube
- Obrigatório uso de máscara;
- Para acessar o Clube, usar, preferencialmente, a carteira associativa; 
-  Higienizar  as  mãos com água e sabão ou álcool  gel  70%.  O álcool  gel  70% deve ser  usado
como substituto quando não se tem acesso à água e sabão;
- Chegar no máximo 15 (quinze) minutos antes do horário agendado para o seu jogo, visando
evitar aglomerações;



- Manter distanciamento social de 2 metros, evitando contato físico com outras pessoas;
- Deixar as dependências do Clube imediatamente após o término do jogo, para liberar acesso de
outros associados e evitar aglomerações. 
- A confirmação de presença deverá ser feita em forma de contato visual mantendo-se a distância
mínima de 2 metros dos árbitros;
- Somente atleta menor de 18 anos inscrito no torneio poderá ter acompanhante, limitado a uma
pessoa;
- Não deverá ocorrer nenhum tipo de atividade social fora das quadras;
- Não será permitido o cumprimento tradicional entre atletas antes e após as partidas, somente
com acenos a distância recomendada de 2 metros.

BAR DA PISCINA
- O Bar da Piscina permanecerá aberto até às 21h, seguindo protocolos pertinentes ao respectivo
serviço de alimentação, regulamentado pelos órgãos estaduais e municipais.

Tenistas 
-  Cada  jogador  deverá  trazer  de  casa,  devidamente  higienizados:  toalha,  garrafa  d’água
(bebedouros  estão  desativados)  ou  suplemento  já  abastecidos,  além de  álcool  gel  70%,  para
constante higienização das mãos;
- Uma vez já na quadra, com os tenistas em lados opostos, não há necessidade de uso de máscara
pelos associados;
-  Ao  tossir  ou  espirrar  usar  cotovelos  ou  lenço  de  papel  (nesse  caso,  descartar  o  lenço
imediatamente no lixo orgânico);
- Não cuspir ou escarrar no chão da quadra ou em qualquer outra dependência do Clube;
- Higienizar as mãos antes e após o jogo, além do tubo de bolas antes de abri-lo;
-  A  cada  jogo  será  utilizado  terno  de  bolas  novo,  orientamos  aos  jogadores  que  higienizem
frequentemente as mãos;
- Não tocar o rosto (olhos, nariz e boca) sem antes higienizar as mãos, inclusive durante os jogos;
- Nas viradas de lado, cada competidor deverá fazer a troca usando lados opostos da rede/poste,
sendo que um passa de um lado, e o outro passa pelo lado oposto. Em jogos de duplas, os tenistas
devem trocar de lado no sentido oposto sendo que os parceiros devem manter distância de 2
metros um do outro;
- Liberar a quadra imediatamente ao fim do jogo, a fim de proporcionar correta higienização e
desinfecção dos mobiliários e áreas comuns e liberação para a próxima partida;
- Caso uma bola invada outra quadra, o tenista deverá devolvê-la com um chute ou usando sua
raquete;
- Cada jogador deverá descansar em lados opostos da quadra. Em jogos de duplas, os parceiros
devem descansar a 2 metros um do outro;
-  O  tenista  deverá  carregar  consigo  o  mínimo  possível  de  utensílios,  mochilas,  etc.,  ou  seja,
somente o que for estritamente necessário para realizar a partida;
- Todos os materiais dos tenistas (bolsas, mochilas, toalhas, água e outros) devem ficar a 2 metros
de distância um do outro;
- Não compartilhar materiais, equipamentos, utensílios, tampouco bebidas, comidas, toalhas, etc.

Ao chegar em casa, orienta-se:
- Tirar os calçados antes de entrar em casa e levá-los para uma área onde deverá ser higienizado e
deixado ao sol, se possível;
- Deixar toda a roupa para lavar imediatamente;
- Lavar as mãos com água e sabão mesmo antes de tomar banho.

NECESSIDADES:
- Atualização do bloqueio das quadras no sistema de agendamento;
-  O treinamento e orientação das equipes  de atendimento,  manutenção e higienização estão
sendo coordenados pelo RH, através do Técnico de Segurança no Trabalho, sendo que este último
atuará, ainda, como agente fiscalizador do uso correto dos EPIs e cumprimento das normas, em
conjunto com árbitros, equipe de apoio, supervisores e assistentes de ambientes;



- Divulgação das regras e protocolos aos inscritos, através da Secretaria de Esportes, sempre de
forma virtual (e-mail, e-mail MKT ou WhatSapp). 

Estas orientações deverão ser acatadas em sua totalidade estando o infrator sujeito a exclusão do
torneio, sem oportunidade de defesa, desde que devidamente comprovado pela arbitragem.

Fontes:
ANVISA/NT Máscaras
SES/RS
Infectologista Dra. Patrícia Fisch, CREMERS 28900
Orientações - Eventos FGT 2020


