
 

PROTOCOLO DE RETORNO DAS COMPETIÇÕES 
PERGUNTAS & RESPOSTAS 

1. Desde quando o organizador precisa ter todas as recomendações de proteção em 

funcionamento no torneio? 

Desde pelo menos duas horas antes do primeiro horário dos jogos, diariamente. 

2. O que deve fazer o Árbitro Geral se ao chegar no clube/academia perceba que não existe o 

controle de temperatura na entrada e/ou outros itens do protocolo não estão disponíveis? 

Deve contatar imediatamente o diretor do torneio, além de avisar a FPT. Deve se certificar 

também de que nenhuma pessoa tenha acesso ao local do torneio sem ter a temperatura 

verificada. 

3. O que acontece quando uma pessoa (jogador/acompanhante/árbitro/staff) apresentar 

temperatura acima de 38°C? 

A pessoa não poderá entrar no clube/academia. Caso seja um jogador, o árbitro geral será 

avisado que uma nova verificação será feita em 30min. Caso a segunda medição apresente a 

temperatura abaixo de 38°C o tenista poderá entrar e competir sem nenhuma restrição. Caso 

contrário, o jogador(a) não terá o acesso liberado. 

4. Caso o clube/academia não tenha esse controle na portaria, como será feita a medição da 

temperatura das pessoas que estarão na área do torneio? 

Cada Árbitro Geral da FPT terá um termômetro digital para estar habilitado a fazer essa 

verificação, sempre que necessário. 

5. Quem deverá preencher o “formulário de autodeclaração” ao chegar no local do torneio? 

Os jogadores participantes da rodada daquele dia deverão preencher o formulário ao chegar no 

clube/academia. Caso o jogador saia do local do torneio por qualquer motivo, deverá preenchê-

lo novamente ao retornar. O preenchimento desse formulário é obrigatório e o não 

preenchimento acarretará a não participação no torneio. 

6. Existe alguma recomendação de quantos acompanhantes levar ao torneio? 

A FPT recomenda fortemente que cada jogador se apresente com apenas um acompanhante nos 

torneios. No momento, confiando no bom-senso de todos os participantes, não existe nenhuma 

resolução impondo essa condição. A razão por trás dessa recomendação é evitar aglomerações 

nos locais dos jogos. 



 

7. Existe um número máximo de pessoas permitido nos locais dos jogos? Onde conseguir essa 

informação? 

Certamente cada clube/academia tem uma capacidade limite em relação ao número de pessoas 

circulando na área do torneio. Esse limite deverá ser controlado pela organização que terá a 

liberdade de impedir o acesso de acompanhantes caso seja necessário. Para saber qual a 

capacidade do local, o jogador deverá fazer contato com a organização antes de se deslocar ao 

local dos jogos. 

8. O que deve levar o jogador quando for disputar um torneio? 

O uso de máscara é obrigatório a todo momento. A FPT recomenda que os jogadores levem seu 

próprio álcool em gel para usá-lo durante sua permanência no local do torneio. 

9. Sou jogador, devo continuar usando máscara quando adentrar a quadra para meu jogo? 

Ao entrar em quadra para competir, o jogador poderá retirar a máscara. Deverá competir sem 

máscara e voltar a usá-la após o término da partida. 

10. Para o sorteio antes do início do jogo, todos devem estar usando máscaras? 

A equipe de arbitragem utilizará máscara a todo momento, dentro e fora da quadra. Os jogadores 

poderão tirar a máscara assim que entrarem em quadra e consequentemente não precisar usá-

las durante o sorteio. Obviamente o distanciamento deverá ser respeitado por todos durante as 

explicações do árbitro e sorteio. 

11. Se durante o jogo houver alguma dúvida de marcação de bola (saibro). Um tenista poderá 

cruzar a rede para verificar uma marca do campo do adversário? 

O procedimento segue da mesma forma que antes, ou seja, um tenista poderá passar ao campo 

do adversário para revisar uma chamada sempre que necessário. O que se espera nesse momento 

é que o distanciamento seja respeitado, ou seja, evitar estarem discutindo sobre a marca estando 

muito próximos um do outro. 

12. Se necessário, o árbitro poderá ser chamado à quadra para decidir? 

Sim, o procedimento seguirá como antes. Caso os jogadores não cheguem a uma decisão 

sozinhos, poderão solicitar ajuda de algum árbitro. Novamente o distanciamento deverá ser 

respeitado sendo que, quando necessário, o árbitro dará explicações a um(a) tenista de cada vez, 

evitando assim a aproximação. 

 



 

13. É obrigatório o uso da máscara caso o jogador precise sair da quadra para ir ao banheiro 

durante o jogo? 

Sim! Sempre que fora da quadra o jogador deverá fazer uso de sua máscara para sua proteção e 

das demais pessoas presentes no local dos jogos. Sempre que sair da quadra, não importando o 

motivo, os jogadores deverão usar máscara. 

14. Caso o jogador tenha programado dois jogos para o mesmo dia, será permitido o uso do 

vestiário para tomar banho? 

A recomendação aos clubes/academias é que os vestiários estejam fechados para evitar 

aglomeração. Havendo um controle do número de pessoas no acesso ao vestiário, o uso será 

permitido, sempre respeitando-se o distanciamento e eventuais regulamentos internos dos 

clubes/academias. 

15. Caso o jogador tenha programado dois jogos para o mesmo dia, onde poderá fazer uma refeição 

antes de preparar-se para o próximo jogo? 

A recomendação aos clubes/academias é que os restaurantes estejam fechados para evitar 

aglomeração. Havendo um controle do número de pessoas no acesso ao restaurante, o uso será 

permitido, sempre respeitando-se o distanciamento e eventuais regulamentos impostos pelo 

restaurante. A FPT recomenda fortemente que os participantes façam suas refeições fora do 

clube/academia, evitando assim a permanência no local dos jogos fora do período de seus jogos. 


