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Lajeado, 09 de junho de 2020. 

 

COMUNICADO DA RETOMADA PARCIAL DAS ATIVIDADES:  

QUADRA DE AREIA 

 

Relação das normas indispensáveis a serem seguidas para retomada das reservas na 

quadra de areia: 

 Os agendamentos das RESERVAS para jogos de esportes de areia terão início na quarta-feira 

dia 10/06/2020. 

 As RESERVAS serão exclusivamente para jogos de duplas;  

 Neste primeiro momento, os jogos só poderão ser praticados nos seguintes horários: 8:00h às 

20:00h, de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 18:30hs aos sábados e domingos; 

 A marcação das reservas da quadra de areia será exclusivamente no dia anterior da mesma 

pelo telefone do Clube, 51 3726 4980, com o setor de esporte. Exemplo: As partidas de terça-

feira devem ser reservadas na segunda-feira. 

 As reservas deverão ser feitas das 8:30 às 17:00h de segunda-feira a sexta-feira, e aos sábados 

das 8:30 às 11:30h; 

 Não será permitido que o associado reserve quadra mais de uma vez no mesmo dia; 

 O associado que jogou no dia anterior, poderá realizar a reserva de quadra no dia seguinte, 

porém somente a partir das 13:00 hrs, de segunda à sexta-feira. Para a reserva de quadra no 

sábado e no domingo, o associado que jogou no dia anterior, poderá realizar a reserva a partir 

das 10:00 hrs de sábado; 

 Depois da reserva realizada, não será permitida a troca de atletas no dia da partida; 

 Haverá um intervalo de no mínimo 15 minutos entre as reservas; 

 As reservas terão o tempo de duração de 1h e 15min; 

 Os horários de uso serão idênticos de segunda-feira à sexta-feira para todas as quadras, com 

início às 8h, conforme segue: 8h, 9h30, 11h, 12h30, 14h, 15h30, 17h, 18h30; nos sábados, 

domingos e feriados os horários iniciam às 8h, 9h30, 11h00, 12h30, 14h00, 15h30, 17h. 

 Não é permitido qualquer contato físico entre os associados; 

 Não será permitido, em hipótese alguma, a presença de acompanhantes dentro do Clube nos 

horários das reservas; 

 Aqueles associados que vierem de carro terão que estacionar no estacionamento ao lado da 

secretaria; 

 É obrigatório o uso de máscaras dentro do Clube, no trajeto até as quadras e também durante 

o jogo; 
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 Os espaços de uso comum permanecerão fechados; 

 Não será permitido o uso dos bebedouros, vestiários ou banheiros; 

 O clube recomenda que o sócio utililize álcool em gel antes e depois da prática; 

 O Clube não emprestará  material para os associados neste momento; 

 O associado deverá levar sua própria garrafa de água; 

 Após o término do jogos, os associados não poderão permanecer nas proximidades da quadra, 

devendo se retirar imediatamente do clube; 

 Fica determinado que, em caso de chuva, as reservas da quadra de areia serão canceladas 

automaticamente; 

 Qualquer infração ou descumprimento das regras acima importará na imediata suspensão das 

reservas por tempo indeterminado ao associado infrator; 

 Eventuais situações não contempladas neste comunicado ou dúvidas, serão dirimidas pelo 

Comitê de Crise do CTC. 

 

 

Estas medidas se fazem necessárias para a preservação da saúde de todos e do plano de retoma 
das atividades no Clube. Estamos juntos e queremos retornar à normalidade o quanto antes. 

 
 

 

Departamento de Esporte do CTC 

 

  Gabriel Scheuer de Carvalho                                            Ney Arruda Filho 

    Vice-Presidente Esportivo                                   Presidente Clube Tiro e Caça 
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