
PLANO DE RETOMA  
SEC.TÉNIS - ASS.20KMS ALMEIRIM 

 
Está permitida a retoma da atividade de ténis, a partir do dia 4 de maio, nos                
clubes e campos que são supervisionados por um ou mais técnicos           
credenciados pela Federação Portuguesa de Ténis, na modalidade de         
singulares, pares e treinos até 4 praticantes mais um treinador, respeitando           
as normas e recomendações de saúde, para prevenir o contágio por           
Covid-19.  
 
Dessa forma, para a retoma da atividade a Secção de Ténis da Ass.20kms             
dará cumprimento às seguintes normas, nas escolas de Almeirim e de           
Alpiarça:  
 

- Treinos com um máximo de 4 atletas + 1 treinador  
 

- Cumprimento do distanciamento social entre atletas e treinador  
 

- Encerramento dos balneários 
 

- A prática da modalidade está interdita a pessoas que tenham estado           
em contacto com infectados nos últimos 14 dias, tenham sintomas          
associados à Covid-19 ou que pertençam a um grupo de risco  
 

- Os atletas devem chegar ao treino o mais perto possível da hora da             
aula e deixar as instalações assim que o treino termine 
 

- Os familiares que acompanharem os atletas não devem aguardar nas          
instalações, podendo, em último caso, fazê-lo fora dos court’s  
 

- Será disponibilizado gel desinfectante 
 

- As portas dos campos permanecerão abertas antes, durante e depois          
do treino  
 

- A utilização da bancada ou de cadeiras dentro do campo está interdita 
 



- Vai ser privilegiado o treino de bola corrida, em vez do treino de balde  
 

- Os treinos vão ser dados com um numero de bolas reduzidas, que vão             
ser renovadas com uma frequência superior ao habitual 
 

- As bolas só podem ser manuseadas pelo treinador  
 

- A utilização de equipamentos de treino vai ser reduzida ao mínimo  
 

- Os equipamentos de treino só podem ser manuseados pelo treinador  
 

- O empréstimo de material deve ser reduzido ao estritamente         
indispensável para a frequência da aula e deve ser desinfectado antes           
e depois junto do utilizador do equipamento  
 

- Afixação de normas básicas de segurança e higiene junto aos campos 
 
Assim, para que estas normas possam garantir a segurança e a proteção de             
todos, a Secção de Ténis da Associação 20kms recomenda aos alunos que            
adoptem os seguintes comportamentos:  
 

- Os jogadores devem aparecer no treino já equipados, com raquete          
própria e garrafa de água própria, que não pode ser partilhada  
 

- Os familiares que acompanharem os jogadores ao treino devem         
abandonar o local assim que o treino comece. A permanência dentro           
dos campos está proibida 
 

- Os jogadores devem desinfectar as mãos antes e logo após o fim do             
treino  
 

- Os jogadores devem evitar o contacto com superficies ou estruturas do           
campo (postes, redes, gradeamento) 
 

- Os jogadores devem manter sempre uma distância de 2m face ao           
treinador ou aos colegas de treino 
 

- Os jogadores e familiares devem respeitar sempre as indicações do          
treinador, que garante o cumprimento das normas de segurança  

 
 
Estas normas seguem as indicações da Federação Portuguesa de Ténis,          
que em conjunto com o Governo e a Direção-Geral de Saúde construiu estas             
normas para um regresso seguro à prática do ténis e que podem ser             
consultadas na integra em tenis.pt. 


