Aos tenistas da AOPM.
Respeitando as normas governamentais vigentes, com relação ao distanciamento
social, a flexibilização autorizada pela AOPM, a Coordenação de Tênis e Diretoria de
Esportes tiveram por necessidade reorientar os parâmetros para marcação de jogos.
No sentido de dar possibilidade ao maior número de tenistas praticarem seu esporte
predileto, mesmo que seja por um tempo ainda limitado.
Quando estiver jogando, as carteirinhas deverão estar na chapeira, para comparação
imediata, sempre que necessário, de quem marcou e de quem esta jogando.
Se não puder comparecer a um jogo desmarque no aplicativo.
Não vá ao clube se não tiver horário marcado, nos horários que serão obrigatórios
para reserva de quadra.
Use máscara sempre que estiver fora da quadra. Use álcool gel. Mantenha
distanciamento.
Consulte seu médico se tiver sintomas ou for comunicante direto de pessoa com
COVID-19.
Os limites de marcação permanecem os mesmos, isto é, uma hora e trinta minutos de
jogo, duas vezes durante os dias úteis, uma vez no final de semana. Aos feriados que
caem em dias úteis a marcação será independente, mas restrita a uma por dia.
Um novo cadastro será feito, e não será permitida a colocação de quem não é tenista.
Esse cadastro deverá ser feito pessoalmente por cada tenista interessado com os
representantes da coordenação de tênis. Quem não apresentar o novo cadastro será
automaticamente retirado do cadastro anterior.
Nos horários livres de reserva de quadra, as regras serão as mesmas anteriores à
pandemia, que se encontram visíveis nos locais de circulação do tênis.
Será obrigatória a reserva de quadra nos seguintes dias e horários:
Dias úteis – a partir das 16h30, todos os horários seguintes.
Finais de semana e feriados – a partir das 7h30 até o horário das 16h30 (inclusive).
Se o jogo for de duplas deverão constar os quatro nomes no aplicativo.
A quadra 2, nos horários obrigatórios de reserva, será preferencial para maiores de 60
anos. Os demais tenistas poderão reservar se ela estiver livre até 48 horas antes do
horário indicado.

