
 
*Orientações - Eventos FGT 2020 - Tênis e Beach Tennis* 

 
Estas orientações deverão ser acatadas em sua totalidade para a homologação 

dos eventos por esta entidade, conforme embasado na NOTA INFORMATIVA 18 COE/SES-RS do dia 13 de 
agosto de 2020, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que trata das recomendações para prevenção e 

controle de infecções pelo novo coronavírus (COVID-19) e outras síndromes gripais a serem adotadas no retorno 
das competições esportivas em nível Estadual e Federal, realizadas no território do Estado do Rio Grande do Sul.  

 
O pagamento das inscrições, que eram realizadas no dia e local do evento, 

deverão ser feitas em sua totalidade pelo site da FGT, via boleto. 
 

Pagamentos no local não serão aceitos neste momento como medida de 
contingência para a atual situação, diminuindo assim o contato com cédulas e a 

proximidade física entre promotores e competidores; 
 

Será necessário a confirmação do próprio atleta ou seu responsável, 
no momento da sua presença para o primeiro jogo, que “goza de plena saúde ou assintomático há pelo 

menos 15 (quinze) dias nos quesitos relacionados ao COVID-19”. 
 

Em caso de apresentar algum sintoma, deverá notificar a FGT e os promotores 
sobre seu NÃO COMPARECIMENTO exercendo assim seu dever e sua 

responsabilidade. 
 

*Da programação dos jogos: 
O tempo de intervalo entre cada rodada nos torneios de Tênis será obrigatoriamente aumentado de 

1h ou 1h30min para 2 horas. Nos torneios de Beach Tennis (Fase de grupos), os intervalos devem ser de 1 hora. Em 
torneios em que tenham as disputas das categorias “infantis” (jogos em grupo), a programação também deverá ser de 

1 hora. Tal medida visa diminuir o volume de pessoas no local entre uma partida e outra. 
Vale lembrar que nos jogos de tênis, entram em quadra 2 (dois) a 4 (quatro) tenistas e ou beach tenistas por jogo. 

Orientamos que a busca de informações e orientações sobre o torneio e seus jogos 
sejam feitas apenas junto ao site da FGT. 

 
*No local dos jogos: 

• Obrigatório na entrada de cada local, fazer a medida da temperatura corporal do 
jogador, seguindo a recomendação de só permitir a entrada com temperatura 

abaixo de 37,4 ºC. 
• Não estarão permitidas a utilização de bebedouros coletivos, devendo todos 

trazerem suas bebidas (águas, sucos e isotônicos) de casa em garrafas individuais; 
• Os organizadores deverão ter um registro das temperaturas dos atletas presentes 

no evento. 
• Os árbitros, organizadores e equipe de apoio deverão estar utilizando proteção 

individual (EPI) como máscaras e Face Shield. 
• Os árbitros farão a limpeza de suas mesas a cada rodada, com álcool gel ou 

“álcool 70%”; 
• Locais de grande circulação e permanência, cadeiras e mesas disponibilizadas ao 

público e aos atletas também deverão ser higienizadas a cada rodada; 
• Todo evento, homologado pela FGT durante este período, deverá ter e 

disponibilizar em local visível, de fácil acesso e livre de aglomeração, frascos de 
“álcool 70º” e álcool gel juntamente com “papel toalha”; 

• Orientamos ainda que todos os atletas higienizem suas mãos lavando-as com 
água e sabão e utilizem álcool gel ao chegarem e ao saírem do evento; 

• Os participantes deverão chegar ao local da partida prontos para irem para a 
quadra assim que forem chamados. 

 



 
 
 
 
 
 

• Os árbitros anunciarão as chamadas de jogos via página da FGT e microfones nos locais dos jogos. 
• Todo material deverá ser exclusivo de uso pessoal. 

• Os banheiros deverão ser utilizados apenas em caso de necessidades fisiológicas não 
sendo permitidas trocas de roupa ou banho nos vestiários. 

•• Todos os jogadores deverão ter em suas mochilas e raqueteiras seus frascos pessoais 
de álcool gel. 

• A confirmação de presença deverá ser feita em forma de contato visual mantendo-se a 
distância mínima de 2 metros dos árbitros.  

• Cada atleta inscrito no evento menor de 18 anos poderá ter somente 1 acompanhante.  
• Não deverão ocorrer atividades sociais fora das quadras como churrascos, bate papo, 
ou aglomeração de público para torcida durante as partidas até que sejam autorizadas 

pelas prefeituras de cada cidade. 
• Não será permitido o cumprimento tradicional entre atletas antes e após as partidas, 

sendo permitido somente com acenos a distância recomendada de 2m. 
 

*Das Lanchonetes e Restaurantes de atendimento aos atletas: 
• As lanchonetes deverão observar as orientações locais e procedimentos 

homologados pelos órgãos responsáveis para poderem funcionar. 
 

*Do uso de máscaras: 
• Toda e qualquer pessoa deverá fazer uso de máscara de proteção, enquanto 

estiver fora de sua residência, em atendimento a Lei Estadual; 
• Ao adentrar a quadra, os atletas poderão retirar sua máscara para o jogo. 
Terminando a partida e antes de sair da quadra, os atletas deverão utilizar 

máscara. Obs: Baseado nos estudos do Instituto de Pesquisa em Inteligência Esportiva 
que provam que o uso de máscara não é recomendado para esportes com 

atividades de intensa respiração. 
• As máscaras deverão ser trocadas sempre que estiverem úmidas. 

 
*Durante os jogos: 

• O contato físico, como toques, apertos de mãos e troca de beijos são 
fatores de alta possibilidade de contaminação, ficando proibidos nesse 

momento. 
• A finalização da partida deve ser feita via contato visual e fala distante 
entre os competidores – “Partida finalizada – resultado xx, xx, vencedor 

“fulano de tal”. 
• Nas viradas de lado, cada participante, preferencialmente deverá fazer a 

troca de quadra usando lados opostos da rede/poste – Um passo de um 
lado, e outro passa pelo lado OPOSTO. 

• Serão ofertados para os jogos (1) tubo com (4) bolas, que deverá ser 
marcado com numerais 1 e 2. 

• Cada jogador somente usará em seus games de saque as bolas designadas 
(numeradas) para si no ato do sorteio inicial. Caso seja necessário repassar 
ao adversário as bolas designadas para os games de serviço dele, o jogador 

deverá usar os pés ou a raquete para enviá-las, jamais tocando as bolas do adversário com as próprias mãos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

*Pós jogo: 
• A entrada para a partida seguinte somente deverá ser feita, após higienização 

do ambiente do jogo, incluindo cadeiras e locais para acomodação dos 
pertences dos atletas; 

• Participantes deverão efetuar a limpeza dos seus equipamentos, ainda dentro 
da quadra de tênis quando terminarem seus jogos; 

• O informe do resultado final e a entrega do tubo de bolas deverá ser feito pelo 
jogador vencedor ao árbitro auxiliar ainda dentro da quadra. 

• Ao final de cada partida, o tudo com todas as bolas será retornado à 
arbitragem para higienização com álcool gel. 

• A cada partida finalizada os árbitros e Staff deverão higienizar as cadeiras e 
mesas utilizadas em quadra pelos competidores; 

• Imediatamente após o término do jogo, os atletas deverão deixar o local do 
evento. 

 
*Orientações gerais: 

• Funcionários, jogadores/alunos e profissionais em grupo de risco, conforme 
classificação da OMS – Organização Mundial de Saúde, ou sintomas de gripe comum, devem permanecer 

em quarentena, sendo dispensados de aulas e exercício do ofício; 
• Os torneios devem ter uma redução de 25% no número de inscritos, tanto no Tênis como no Beach Tennis,     

usando como parâmetro o número de inscritos desse mesmo torneio no ano de 2019; 
• Ao retornarem às suas casas, os participantes e frequentadores do evento 
deverão seguir as recomendações de saúde do Governo Federal, Estadual e 
autoridades locais enquanto boa higiene corporal, de suas roupas e material 

esportivo. 
• Um link/pdf com estas diretrizes estará disponível para acesso no site da FGT. 

• Ao se inscrever, o atleta deverá concordar com estas diretrizes, Inicialmente, acerca da prática  
de atividade física e ou treinamento de esporte não profissional: 

1) Uso de máscaras em geral, exceto aos praticantes diretos ou competidores 
durante as disputas ou realização da atividade física que exija intensidade respiratória; 

2) Equipamentos de proteção individual (EPIs) para organizadores, equipes de 
apoio e colaboradores em geral; 

3) Infraestrutura que permita distanciamento em espaços de no mínimo 1 metro; 
4) Higienizações, limpeza e desinfecção de locais, objetos e equipamentos em geral; 

5) Amplo acesso à higienização de mãos e álcool 70%. 
6) Os clubes, academias, points e promotores interessados em sediar/organizar torneios,  

devem encaminhar estas orientações para as secretarias de saúde de seus municípios, para aprovação.  
A FGT somente autorizará a realização do evento com a respectiva 

 liberação de cada prefeitura municipal. 
 

Mais Informações: 
Departamento Técnico FGT 

Email: tecnico@fgtenis.com.br 
Tel: (51) 3226-5734/3224-6348 

Site: www.fgtenis.com.br 
 

A Artengo/Sandever são a Bola Oficial da Federação Gaúcha de Tênis 


