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São Paulo, 03 de setembro de 2020 

CIRCULAR BEACH TENNIS 09/2020 
 
 

A Federação Paulista de Tênis, através de seu departamento de Beach Tennis, no uso de suas 

atribuições, e, em virtude aos acontecimentos nos últimos torneios, e ainda, em consonância com 

todos os Protocolos Sanitários e de Segurança vigentes determinados pelo Comitê de Contingência 

do COVID19 do Governo do Estado de São Paulo (Plano São Paulo) para a autorização de 

retomada das atividades esportivas e competições de Tênis e Beach Tennis, comunica, reitera, 

alerta e determina aos atletas e participantes dos eventos as seguintes providências: 

 

✓ Todas as determinações de distanciamento social continuam em vigência, e devem ser 

cumpridas rigorosamente, inclusive conforme as orientações dos árbitros, do staff da 

Federação e da organização do torneio; 

✓ Para maior segurança e comodidade dos atletas e participantes, as informações são 

espalhadas por meio de avisos nas áreas externas das quadras e também através de 

incessantes intervenções de alerta no sistema de som das competições; 

✓ É obrigatório para adentrar ao recinto da Competição o preenchimento e assinatura de 

termo disponibilizado pela FPT-BT, independentemente de ser atleta ou acompanhante; 

✓ A verificação de temperatura continuará a ser feita em todas as pessoas que adentrarem 

ao local do torneio; 

✓ Qualquer pessoa que tiver a sua temperatura corporal aferida com valores igual ou superior 

à 38° não poderá adentrar ao recinto. Uma nova verificação será feita em até 30 minutos 

da primeira aferição. Caso mantida a temperatura, será vetada a entrada; 

✓ Será permitida a entrada de apenas 01 (hum) acompanhante por jogador inscrito; 

✓ No caso de Atletas menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou 

responsáveis; 

✓ O uso de máscara é OBRIGATÓRIO para todos os presentes durante todo o período que 

não estiverem em quadra, inclusive quando da premiação; 

✓ Será TERMINANTEMENTE PROIBIDO ocupar áreas de areia (quadras, laterais e fundos, 

bancos em espaços que não tenham separação física das quadras e etc.) 
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✓ Somente será permitida a entrada nestes espaços aos ATLETAS após a chamada do seu 

respectivo jogo; 

✓ O consumo de alimentos e bebidas deverá ser feito EXCLUSIVAMENTE na área destinada 

ao bar, e respeitando a capacidade física do mesmo; 

✓ PROIBIDA a CIRCULAÇÃO de pessoas com alimentos e bebidas, tendo em vista que para 

alimentar-se a pessoa estará vulnerável sem máscara; 

✓ Não será permitido torcida ou aglomeração de pessoas em NENHUMA partida de Beach 

Tennis; 

✓ As equipes de filmagem que queiram participar dos eventos para transmissão via 

plataformas digitais ou redes sociais deverão OBRIGATORIAMENTE seguir os mesmos 

protocolos de segurança, preferencialmente registrando-se antes do início da competição, 

e, todo o staff das equipes deverá obrigatoriamente usar máscara; 

✓ As partidas eliminatórias serão jogadas “A Seguir” (ou com o menor intervalo entre as 

rodadas, conforme programação); 

✓ Todas as eliminatórias serão disputadas em um set até 6 games (inclusive semifinais e 

finais); 

✓ Atletas que não acatarem as determinações acima elencadas serão DESCLASSIFICADOS 

do torneio, podendo ainda ter a sua participação em eventos futuros SUSPENSA pela FPT-

BT, além de possíveis outras sanções aplicadas pela Comissão Disciplinar conforme o 

Código de Conduta; 

✓ A Arbitragem, caso julgue necessário, independente do momento, poderá interromper 

qualquer partida afim de solicitar aos organizadores do torneio que evacuem todo o entorno 

da quadra onde estiver ocorrendo a partida; 

✓ Caso a FPT-BT entenda que pelo número de inscritos, quantidade de quadras e etc., 

comunicará aos organizadores, e estes deverão disponibilizar equipe de segurança para 

auxiliar a arbitragem, orientar os presentes e dispersar qualquer aglomeração que possa 

ocorrer; 

✓ A FPT-BT informa que as regras descritas acima deverão ser cumpridas estritamente sob 

pena de execução das sanções elencadas. 
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Por fim, esclarecemos que ainda vivemos tempos de Pandemia.  O vírus continua circulando, e 

infelizmente não há até o momento o que fazer, senão cumprir as regras determinadas pelas 

Autoridades Competentes.  

 

Lembramos ainda que a conquista da possibilidade de retorno dos torneios aconteceu para que se 

possa voltar à PRÁTICA ESPORTIVA da modalidade, e, não um evento social. Infelizmente na 

realidade de hoje não é possível ainda realizar a mesma interação social que existia antes do 

COVID19. 

 

Necessitamos que TODOS, atletas, pais, responsáveis, acompanhantes e amantes da modalidade 

sejam conscientes, compreendam e colaborem na manutenção e boas práticas das medidas e 

protocolos de segurança implementados, principalmente porque quando você cuida de si, e se 

proteja, também está solidariamente cuidando do próximo. Assim desta forma buscamos evitar 

complicações para que não soframos revés de retornar às fases mais rigorosas do Plano São Paulo, 

e com isso, tenhamos eventualmente suspensas as atividades. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 
Federação Paulista de Tênis 

Depto. de Beach Tennis 


