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Nota Oficial nº 001/2021
Referente a 10ª Copa Cidade Ponta Grossa de Voleibol.

Nota Oficial 01
A Coordenação da Copa Cidade Ponta Grossa de Voleibol 2021, vem através desta Nota Oficial, comunicar as
equipes participantes, assim como a seus representantes, o seguinte:
1 – Como informado e de acordo com o Regulamento do Evento, no Artigo 2º - parágrafo único, teremos um
Protocolo quanto a Realização da Copa Cidade de Voleibol 2021, o qual deverá ser seguido “à risca” por todos
envolvidos na competição, pois todos terão que utilizar de todo o protocolo rigoroso de normas sanitárias
sendo as medidas de segurança, conforme o Decretos Municipais e Estaduais e estará sendo seguidos a fim de
preservar a saúde de todos os colaboradores envolvidos na competição, assim como das medidas de controle
em saúde, junto aos clubes, associações, espaços particulares e públicos destinados a prática de esportes
coletivos no âmbito do município.
2 – Segue o Protocolo:
1) As medidas de prevenção e controle e as regras para o funcionamento do estabelecimento serão amplamente
divulgada por meio de cartazes, WhatsApp, e-mail, avisos sonoros, entre outros;
2) O acesso ao interior das edificações em que se praticam esportes coletivos fica condicionado à manutenção
de espaço livre de no mínimo 2 metros entre as pessoas durante seu deslocamento e permanência na edificação,
com exceção do momento da prática;
3) O atleta ou membro da comissão técnica deverá já estar vestido com as roupas adequadas, caso não seja
possível, a troca de roupa deve ser realizada no vestiário, no menor tempo possível, mantendo o uso de máscara
e o afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, devendo as roupas serem acondicionadas em local
apropriado, como, por exemplo, mochilas, trazida pelo praticante, ou em nichos abertos;
4) A temperatura dos atletas será verificada antes de adentrar o espaço da prática do esporte, não autorizando
a entrada de pessoas, tanto praticantes quanto funcionários e treinadores, com temperatura de 37,8º ou mais
nos locais de jogo;
5) Caso o atleta ou membro da comissão técnica apresente qualquer sintoma gripal, deve ser orientado a não
iniciar ou cessar imediatamente a prática do esporte e seguir as recomendações vigentes onde, caso alguém
apresente sintomas gripais, ou seja diagnosticado como suspeito ou confirmado da COVID-19, deverá ser
afastado de suas atividades e seguir as recomendações vigentes;
6) Será adotado métodos de controle para assegurar a permanência dos atletas pelo período máximo de 60
minutos, com intervalos de 15 minutos, para a realização de limpeza e desinfecção;
7) Todos os ambientes serão mantidos constantemente abertos, arejados e ventilados, de preferência de forma
natural onde, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a
qualidade interna do ar;
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8) Bebedouros de água serão bloqueados, ficando somente autorizados o funcionamento de bebedouros onde
copos e garrafas podem ser preenchidos diretamente, cada pessoa utilizando o seu próprio copo ou garrafa para
este abastecimento;
9) É proibida a entrada e permanência de torcida (dependentes e convidados) e frequentadores que não sejam
integrantes das equipes do jogo no horário programado, para evitar uma maior concentração de pessoas dentro
dos espaços ou nas imediações externas;
10) O acesso ao Ginásio deve ser restrito a Equipe de Arbitragem, Atletas das equipes em disputa do jogo somente
no horário Programado e no máximo 2 Pessoas na Comissão Técnica;
11) Os membros das equipes (atletas e comissão técnica) não podem permanecer no local após o jogo da sua
equipe;
12) Somente Atletas em Quadra, o 1º e 2º Árbitros e os Técnicos terão permissão para permanecer sem máscara
durante o Jogo;
13) No banco de reservas, inclusive Atletas, deverão respeitar o uso de máscara;
14) Somente durante o Aquecimento de Quadra e Aquecimento de Jogo (de Rede) as máscaras ficam
Dispensáveis para todos os Atletas;
15) Não haverá troca de lado das equipes entre os sets.
16) Cada Participante do Jogo, deverá levar um recipiente plástico (sacos) para armazenar a sua máscara;
17) É recomendado que os praticantes evitem levar as mãos ao rosto e que cada um leve seu recipiente de álcool
gel 70% e toalha para fazer a higienização pessoal no intervalo e após a prática do esporte.
3 – O não cumprimento destas Normas, contidas nesta Nota Oficial, por qualquer integrante das equipes,
acarretará na Punição da Equipe toda, com a perca de 2 pontos na Classificação. E havendo a necessidade de
força maior, para o cumprimento destas medidas, será acionado a Guarda Municipal de Segurança
Pública.
Por ser verdade, firmo o presente.
Ponta Grossa, 22 de agosto de 2021.

_______________________________
João Guilherme Ferri Aplewicz
Diretor Presidente
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