Porto Alegre, 01 de dezembro de 2020.

Ao
Coordenador Técnico – Secretaria do Esporte e Lazer
Porto Alegre – RS
Att.: Marcelo Gigoski

Assunto : Realização torneio de Beach Tennis - BRB Banco de Brasilia – Etapa Sul
Especial Cup de Porto Alegre – RS – Dias 03,04,05 e 06 de Dezembro de 2020.

Astra Beach Tennis Ltda juntamente com a Confederação Brasileira de Tênis, diante
das atuais alterações efetivadas pelo Decreto estadual 55.609 de 30 de Novembro
de 2020, no que tange as competições esportivas, vem mui respeitosamente à
presença dessa Secretaria do Esporte e Lazer, efetuar a consulta que segue:
Os organizadores, juntamente com Confederação Brasileira de Tennis, começaram a
organizar o mencionado torneio em 15 de setembro, sendo as inscrições abertas em
20 de outubro, evento esse que tem a participação de atletas de todo o território
brasileiro e é valido para o Circuito Mundial de Beach Tennis (ITF– International
Tennis Federation).
Destaca-se que evento é organizado pelo atleta profissional de Beach Tennis, Alex
Mingozzi, técnico da Seleção Brasileira de Beach Tennis, esporte em que o Brasil é
TRI Campeão Mundial, participando ainda das missões do COB (Comite Olimpico
Brasileiro), nos jogos de Rosário 2018 e os jogos experimentais olímpicos de praia,
Doha e Catar onde o Brasil conquistou o maior número de medalhas.
Importante frisar, o BEACH TENNIS vem sendo praticado no Brasil desde 2008. Sua
evolução e popularização ocorreram rapidamente devido a facilidade do
aprendizado e por agregar praticantes de ambos os sexos, idades e características
diferentes. Pode-se afirmar que tem presença e destaque na cidade de Porto Alegre

em clubes e praças e é a opção de seus praticantes para cuidar da saúde física,
psicológica e mental.
O BEACH TENNIS se assemelha ao jogo de tênis, sendo praticado em quadras de
areia, medindo 16m x 8m e com rede na altura de 1,70m. Pode ser jogado na
categoria simples, com um jogador de cada lado da quadra (esporte individual) ou
na categoria de duplas, com duas pessoas de cada lado da quadra. Não há contato
físico e cada lado da quadra mede 8m x 8m, o que garante uma boa área para o
distanciamento seguro. Não há troca de passes, não há marcação corpo a
corpo. A forma de jogar exige que cada jogador rebata a bola com sua raquete
para o outro lado, por vez.
Assim, se torna um esporte de fácil controle em tempos nos quais deve-se prezar
pelo distanciamento entre as pessoas para a manutenção da saúde. O quadro a seguir
demonstra as dimensões da quadra e como os atletas são distribuídos nos espaços
durante o jogo.

LOCAL DO EVENTO
It’s Esportes, situado na Rua Dona Margarida , 888 , Bairro Navegantes, na Cidade de
Porto Alegre, salientando que trata-se de um complexo esportivo que conta com 14
mil m², contento um sistema de ventilação natural, com ocorrência de circulação de
ar cruzada, permitindo a continua renovação do ar, em razão de que possui suas

laterais abertas, e seguirá todas as medidas de proteção contra a COVID-19 impostas
pelos decretos municipais. O evento será transmitido ao vivo evitando
aglomerações, não contara com a presença de público, além dos atletas envolvidos
na competição.

O evento possui um total aproximado de 280 inscritos, porém os jogos estarão
dispersados em 4 dias de evento, num total de 12 quadras, dividido em 8 categorias
diferentes entre profissionais e atletas das categorias “A”,”B”,“C” e juvenil , o que
dispersa os jogos e evita aglomerações. Somente no sábado, haverão jogos no Beach
Brasil , clube parceiro, para aumentar ainda mais a segurança dos atletas e evitar
aglomerações.
A seguir, traremos uma breve apresentação dos procedimentos de segurança
sugeridos para implementação durante a etapa de Porto Alegre do CIRCUITO BRB
DE BEACH TENNIS. Respeitando todas as decisões e recomendações do
governo, seja em nível municipal, estadual ou federal, no que se refere ao
enfrentamento da pandemia do COVID-19, apresentamos aqui o protocolo já

desenvolvido pela CBT sobre o retorno das atividades de tênis no país, além de
outras ações planejadas para aumentar a segurança de nossos atletas e de toda a
equipe envolvida no evento.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

- Tapete sanitizante, onde todos os atletas terão a sola do calçado higienizada ao
pisar no tapete;
-Obrigatório na entrada de cada local, fazer a medida da temperatura corporal de
cada atleta, seguindo a recomendação de só permitir a entrada com temperatura
abaixo de 37,4 ºC. ;
- Atletas, árbitros e funcionários devem seguir as recomendações oficiais para uso
de máscara. Só será liberada a retirada da máscara durante as partidas oficiais;
- 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;
- Limitação do número de trabalhadores e de prestadores de serviço ao estritamente
necessário para o funcionamento da atividade;
- Fixação de painéis em todo o clube, informando o protocolo de segurança e
prevenção de saúde;
- Álcool gel disponível em todo o clube, inclusive com totens dentro das quadras de
areia;
- Não será permitido nenhum contato físico durante o jogo dos jogadores oponentes;
- Nenhuma divisão de equipamentos;
- Sem utilização dos chuveiros do clube;

- Equipe especifica monitorando constantemente o cumprimento das medidas de
prevenção e segurança;
- Evento sem a presença de público, com exceção dos atletas da competição ;
- Jogos pré programados, devidamente planilhados, divididos em 4 dias, evitando
aglomerações e permanência do atleta no clube além dos horários previstos para
seus jogos;
- Cada quadra de jogo terá um espaço 10x20 , totalizando 200 metros quadrados
para jogos de até 4 atletas, dois contra dois, sem contato físico ;
- Formulário de cada atleta, declarando não ter sintomas relacionados ao COVID19, assim como que não tenha tido contato com alguém contaminado;
- 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 das bolas deverá ser feito pelo jogador
vencedor ao árbitro auxiliar ainda dentro da quadra ;
- Ao final de cada partida, todas as bolas será retornadas 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;
- Os jogadores trocam de lado de quadra um por vez. Mantendo a distância mínima
de 2 metros entre indivíduos ;
- Não será permitida a compartilhamento de bancos e / ou cadeiras e deve ser
mantido uma distância mínima de 2 metros de um para o outro;
- Não será permitido o cumprimento entre jogadores / oponentes ou que tenha
qualquer tipo de contato físico antes, durante ou depois da partida;
- Preferência, utilização de toalhas e papéis descartáveis, em nenhum caso será
permitido compartilhar seus materiais e itens;

- Alimentos e bebidas individuais. Todas as bebidas e alimentos utilizados durante
o evento serão industrializados e disponibilizados em embalagens individuais;
- Os jogadores devem chegar ao local próximo ao horário da partida, já vestidos e
preparados, saindo imediatamente após jogos (sem vestiários e uso de chuveiros)
;
- Desinfecção e limpeza de todos os equipamentos pré e pós-treino / jogo, de bancos
/ cadeiras a raquetes, mochilas, cadeiras de árbitro, calçados e ferramentas para
manutenção de quadras, entre outros;
- Árbitros e funcionários, que terão contato com atletas, serão protegidos com
máscaras e luvas.
- 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 luvas;
- 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 aos
atletas também deverão ser higienizadas a cada rodada;
- 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;
- Não serão permitidos confraternização antes ou depois dos jogos;

Informamos ainda que recentemente foi realizado em Porto Alegre três torneios da
mesma modalidade, todos respeitando normas e regulamentos, com protocolos de
segurança e saúde, em nenhum deles foi detectado nenhuma ocorrência de
contaminação.
Diante de todo o exposto, especialmente sob o rigoroso protocolo de segurança a
saúde de nossos atletas, que o evento não causará aglomeração que possa causar
riscos a saúde pública, que o mesmo já estava previsto e que atletas já estão com
suas passagens e reservas efetuadas, gostaríamos de consultar a Secretaria Do

Esporte e Lazer pela possibilidade de efetivação e ocorrência do evento torneio de
Beach Tennis - BRB Banco de Brasilia – Etapa Sul Especial Cup de Porto Alegre – RS
a ser realizado nos dias 03,04,05 e 06 de Dezembro de 2020 com a participação de
profissionais e atletas de beach tennis nas categorias “A”, “B”, “C” e Juvenil.
Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo da sua
resposta.
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Confederação Brasileira de Tênis

______________________
Cristian Correa
OAB-RS 71.603

___________________________
Astra Beach Tennis Ltda

