
 

 

 

 

PROTOCOLO DO TÊNIS DA ASBAC 

PROCEDIMENTOS PARA A REABERTURA E PRÁTICA DO ESPORTE 

 
Para preservar a saúde dos colaboradores, associados, frequentadores e praticantes de Tênis, recomendamos que todos 
sigam estes procedimentos de segurança. O objetivo é reduzir o risco de contaminação do Covid-19.  

 
ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DO TÊNIS: 

 
Além das orientações gerais expedidas pelo Clube, os praticantes de Tênis deverão observar as seguintes: 

1 - Dias e horários de funcionamento do Complexo de Quadras de Tênis para a prática do esporte pelos associados e 
frequentadores esportivos: 

           . De segunda à sexta-feira, das 7h às 23h: 3 (três) quadras de Tênis rápidas Nº 1, 2 e 3, e ainda 2 (duas) quadras de 
Tênis em saibro Nº 6 e 7.  

           . Sábado, domingo e feriado, das 7h às 18h: 4 (quatro) quadras de Tênis rápidas Nº 1, 2, 3 e 4 e ainda 4 (quatro) 
quadras de Tênis em saibro Nº 6, 7, 8 e 9. 

2 - Não será necessário o tenista agendar e reservar a quadra com antecedência. O controle será feito pelo colaborador 
do Clube que não utilizará o quadro de reserva para evitar contato com as carteiras dos tenistas; 

3 - Ao chegar na área do Tênis, o tenista deverá apresentar a carteira social ao colaborador, que anotará em documento 
específico e orientará qual a quadra e horário estarão disponíveis;  

4 - Caso todas as quadras estejam ocupadas, os tenistas deverão reservar, evitar aglomerações na área do Tênis e retornar 
no horário marcado da sua reserva;  

5 - Serão autorizadas partidas de simples e duplas. Recomendamos que cada tenista traga seu tubo de bolas e utilize 
devidamente identificadas. Jogue normalmente, mas pegue com as mãos apenas nas bolas identificadas como suas. Se 
uma bola do adversário parar do seu lado da quadra, não toque nela com as mãos. Use a raquete ou o pé para mandá-la 
para o outro lado da quadra; 

6 - Mantenha-se afastado do adversário quando fizer um intervalo na partida. Ao término das partidas, os tenistas podem 
se cumprimentar apenas batendo as raquetes; 

7 - Não é permitido qualquer tipo de confraternização. Depois de praticar o esporte, evitem aglomerações na área do 
Tênis; 

8 - O tenista deverá utilizar máscara durante sua permanência no Clube, mas poderá praticar o Tênis sem máscara, que 
deve ser recolocada logo após o término da partida, ainda dentro da quadra;   

9 - Traga seu squeeze com água e não compartilhe materiais e objetos pessoais; 



 

 

10 - A não observância dos protocolos sanitários e das medidas de segurança de prevenção à disseminação e 
contaminação pela Covid-19, sujeitará o infrator às penalidades legais, estatutárias e contratuais pertinentes. 

 
Ações individuais se refletem no coletivo – seja responsável. 

Respeite as normas do Clube. Proteja e seja protegido. 

 


