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ATENÇÃO ATLETAS!!! 
 
A competição será realizada em conformidade com o Decreto 42.219 de 21/06/2021 do 
GDF – Governo do Distrito Federal, além das recomendações sanitárias vigentes, 
contando uma série de medidas restritivas em relação ao COVID-19, conforme 
documento anexo e destaques abaixo:  
 
- Uso de máscara obrigatório fora da quadra. 
 
Os atletas serão obrigados a usar a máscara sempre que estiverem do lado de fora da 
quadra. O atleta que não estiver de máscara poderá sofrer punições como a 
desclassificação do torneio e/ou ser solicitada a sua retirada do local do evento. Pedimos 
a compreensão de todos para esse item;  
 
- Fazer a troca de lado das quadras seguindo as orientações que estiverem sinalizadas;  
 
- Aos atletas e acompanhantes, pedimos que respeitem o distanciamento social de 2 
(dois) metros a todo o tempo. 
 
- Respeitando as medidas de distanciamento social, evitando aglomerações, o torneio, 
em algumas das datas, poderá ser jogado em até duas sedes. 
 
Evitaremos ao máximo este procedimento, mas é importante comunicar desde já que 
esta medida pode ser necessária, caso tenhamos lotação da Arena Brasília em alguns 
dos períodos propostos. Esta definição será comunicada previamente a todos os atletas 
envolvidos.  
 
- Os atletas inscritos terão seu acesso liberado a Arena Brasília mediante 
credenciamento prévio.  
 
Teremos diversos pontos de credenciamento prévio para maior conforto do atleta. 
Acompanhe os canais oficiais do evento, em breve traremos todo o detalhamento deste 
tema. 
 
Sua credencial é seu passaporte de entrada no evento, mantenha ela sempre com você. 
Não será permitida a entrada na Arena Brasília sem a apresentação de sua credencial 
oficial. 
 
- Conforme determinado no decreto governamental vigente, as competições e os 
treinamentos em âmbito distrital estão sendo realizados sem a presença de público. 
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Seguiremos todas as determinações governamentais vigentes quanto a presença de 
público no evento. Sendo assim, só poderemos permitir acesso ao público externo para 
nosso centro gastronômico, montando especialmente para o evento com diversas 
opções de alimentação e um bar exclusivo. Acompanhe os canais oficiais do evento, em 
breve traremos todo o detalhamento deste tema, tais como: ingressos que serão 
disponibilizados de forma eletrônica, operações participantes, atrações, horários e 
demais informações pertinentes. 
 
FIQUEM ATENTOS! NOVAS MEDIDAS PODEM SER APLICADAS E/OU MODIFICADAS ATÉ 
A DATA DO EVENTO CONFORME NOVOS DECRETOS E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS 
PELO GOVERNO LOCAL E ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS. 
 
UM EVENTO SEGURO É FEITO POR TODOS NÓS! CONTAMOS COM A COMPREENSÃO E 
COLCABORAÇÃO DE TODOS. 
 
 


