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PROTOCOLO DE RETOMADA DA PRÁTICA E PARTICIPAÇÃO EM 

TORNEIOS DE TÊNIS E BEACH TENNIS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Com as restrições impostas pelos governos no combate a pandemia do Covid-19, o Tênis e o 

Beach Tennis também foram impactados, desde a suspensão dos calendários estadual, nacional 

e internacional, até o fechamento de quadras em clubes, condomínios e academias. 

O objetivo principal deste documento é estabelecer o protocolo de normas mínimas para a 

prática recreativa e para a organização de torneios de Tênis e Beach Tennis no Estado de São 

Paulo, tomando como base as recomendações da ITF (International Tennis Federation) e CBT 

(Confederação Brasileira de Tênis), que por sua vez seguem as recomendações da OMS 

(Organização Mundial da Saúde).  

Reforçamos que toda e qualquer decisão e recomendação do governo, seja ele na esfera 

municipal, estadual ou federal, de combate a pandemia que impeça a prática do Tênis e Beach 

Tennis, deverá ser seguida. As recomendações e medidas das autoridades governamentais estão 

acima dos protocolos aqui descritos. 

 

NORMAS MÍNIMAS RECOMENDADAS 

Os itens apresentados abaixo descrevem os padrões para a prática recreativa e para a 

organização de competições de Tênis e Beach Tennis pela FPT. Essas regras somente diminuem o 

risco de infecção de COVID-19 - não eliminam. Qualquer retorno à prática do Tênis e Beach 

Tennis, e implementação dessas regras, deve ser feita em conjunto das autoridades 

governamentais. 
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GERAL 

• Não comparecer ao local dos jogos se estiver com sintomas da COVID-19; 

• Manter distanciamento de 2 metros entre os indivíduos (participantes, espectadores, 

organizadores do evento, árbitros, etc.); 

• Usar máscara adequadamente cobrindo queixo, boca e nariz; 

• Manter máscaras reservas disponíveis para troca sempre que a de uso estiver 

umedecida; 

• Recomenda-se o uso de óculos (escuros ou não); 

• Fazer higienização das mãos com álcool 70% ou sabão, constantemente; 

• Eliminar apertos de mãos ou qualquer outro tipo de contato físico com 

jogadores/oponentes, espectadores e árbitros, antes, durante ou depois da partida; 

• Evitar tocar em superfícies; 

• Tossir em lenço descartável e jogar fora imediatamente; 

• Não tocar o rosto. 

 

TENISTA / BEACH TENISTA 

• Não poderão compartilhar equipamentos (raquetes, toalhas, garrafas, copos de água, 

bonés etc.); 

• Manter distanciamento de 2 metros entre os pertences de cada jogador: cadeiras, 

garrafas de água, toalhas etc.; 

• Usar máscara adequadamente cobrindo queixo, boca e nariz antes e depois de entrar na 

quadra; 
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• Recomenda-se a troca dos grips das raquetes (material que envolve o cabo da raquete) a 

cada jogo; 

• Jogadores devem chegar ao local perto do horário da partida, uniformizados e 

preparados para jogar.  Deixar o local imediatamente após o término da partida, sem 

utilizar os vestiários. 

• Não tirar selfies com os espectadores; 

 

CLUBES E ACADEMIAS 

• Implementar regras de higiene, como: desinfecção e limpeza de todos os equipamentos 

pré e pós prática do esporte, desde bancos, cadeiras, raquetes, mochilas, calçados, 

material de manutenção de quadra etc.; 

• Disponibilizar álcool 70% para uso de todos os envolvidos no torneio; 

• Providenciar máscaras e luvas para os pegadores de bolas, quando houver; 

• Fixar avisos das NORMAS/PROCEDIMENTOS em local visível para todos os participantes. 

 

IMPORTANTE 

• Se você apresentar qualquer tipo de sintoma, este protocolo indica a procura imediata ao 

auxílio de profissionais da saúde, e sob hipótese alguma indica o seu retorno à prática 

esportiva; 

• Não participar do torneio da FPT caso você tenha tido sintomas ou esteve em contato 

com alguém com sintomas nos últimos 14 dias; 

• Se você tiver sintomas de COVID-19 dentro de 14 dias após a participação em torneio de 

Tênis ou Beach Tennis da FPT, deverá informar a FPT para que as devidas providências 

sejam tomadas e seguir a recomendação das autoridades locais; 
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• Evitar a prática caso você faça parte dos grupos de riscos indicados pelas autoridades 

competentes; 

• É sua obrigação seguir e cumprir todas as restrições e recomendações governamentais, 

além de respeitar todas as restrições e recomendações de clubes/academias ou local de 

prática do Tênis e Beach Tennis. 

 

DÚVIDAS 

Se você tiver qualquer dúvida com relação às diretrizes deste documento, por favor entrar em 

contato com a FPT em: atendimento@tenispaulista.com.br 

 

 

São Paulo, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Luiz Fernando Balieiro 

Presidente da Federação Paulista de Tênis 
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