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Guia para Comités Organizadores, Equipas & Oficiais que 

organizem/participem numa Competição da BISFed Competition em contexto 

de COVID-19 

* Com base nas Orientações da Organização Mundial de Saúde. A BISFed procederá a uma revisão periódica deste 

documento e atualizá-lo-á de acordo com a evolução da pandemia.  

 

Enquadramento  

Este documento estabelece orientações para os Comités Organizadores de Competições (HOC) e 

fornece informações para os participantes em competições internacionais de boccia. Este protocolo 

deve ser lido em conjunto com quaisquer recomendações locais, nacionais e internacionais sobre a 

atual pandemia de COVID-19. O objetivo deste protocolo é ajudar os Comités Organizadores e os 

participantes em competições de boccia sancionadas pela BISFed a gerir os riscos adicionais 

específicos acarretados pela COVID-19, estabelecendo requisitos mínimos para garantir condições de 

saúde e segurança para todos os participantes e organizadores. 

 

SECÇÃO 1 – Recomendações para os Comités Organizadores de Eventos da BISFed  

Em competições sancionadas pela BISFed, o Boccia é um desporto de elite que tem lugar num 

ambiente muito controlado. Esperamos que os Comités Organizadores sejam capazes de implementar 

novas medidas para fornecer segurança adicional para os atletas e suas equipes de apoio. 

Os HOCs devem comunicar as disposições específicas para gerir os riscos associados à Covid-19 

durante os seus eventos. Uma maneira de o fazer poderá ser nomear ‘embaixadores desportivos’ para 

ajudar a promover as mensagens. Deve-se enfatizar que cada indivíduo é responsável por tomar 

precauções para se manter seguro e proteger os outros ao seu redor. 

 

Considerações Gerais 

Ao realizar um evento desportivo da BISFed, cada HOC deve: 

▪ Assegurar que todos os membros do staff, oficiais, voluntários e participantes recebam:  

o As informações necessárias e atualizadas sobre a COVID-19 e como se dissemina; 

o Equipamento de proteção individual (EPI). 
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▪ Informar os membros do staff e os voluntários de que devem informar imediatamente os 

organizadores e retirar-se do pavilhão da competição caso apresentem sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19. 

▪ Certificar-se de que todos os espaços, materiais e equipamentos desportivos utilizados 

durante as competições são regularmente limpos e desinfetados, nomeadamente 

equipamentos e outros artigos que possam ser partilhados. 

▪ Definir a circulação em sentido único para atletas e outros que utilizem áreas comuns, tais 

como os campos de treino, a Câmara de Chamada e o Campo de Jogo. 

▪ Fornecer a cada oficial o seu próprio equipamento individual, a fim de evitar trocas de 

equipamentos entre si; e  

▪ Definir zonas de repouso para cada delegação, com número limitado de cadeiras/espaços a 

utilizar exclusivamente pelos membros da delegação. 

 

Medidas Prévias ao Evento 

▪ Todos os oficiais e atletas credenciados (incluindo assistentes de atletas e cuidadores) são 

obrigados a produzir um teste COVID-19 negativo realizado não mais do que 72 horas antes 

da chegada ao evento. Todos esses resultados devem ser apresentados ao HOC à chegada 

como requisito obrigatório para participar no evento. 

▪ Caso um Assistente Desportivo (AD) teste positivo à COVID-19 em resultado de um teste 

prévio à partida, ele/ela pode ser substituído desde que o Assistente Desportivo substituto 

tenha um teste negativo antes da partida. O HOC deve ser imediatamente informado de tais 

substituições. Não serão permitidas substituições para atletas inscritos que testem positivo à 

COVID-19. 

▪ Apenas atletas e membros do staff que foram formalmente inscritos podem participar do 

evento. 

▪ Cada participante e voluntário será obrigado a assinar uma renúncia declarando que 

participam do evento voluntariamente e por sua própria conta e risco. 

▪ O Guia da Competição deve incluir uma descrição das medidas de prevenção da COVID-19 que 

devem ser seguidas por todos os participantes. Tais medidas devem incluir, no mínimo: 

o Lavagem regular das mãos; 
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o Usar máscara ou viseira em espaço fechado a todos o tempo, a menos que haja uma 

razão médica válida pela qual isso não seja possível. 

o Manter a distância social (de preferência 2m); 

o Respeitar percursos de circulação marcados em todos os espaços interiores (recinto 

de competição, hotéis); 

o Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos; 

o Evitar tocar em superfícies sempre que possível; 

o Reduzir ao mínimo os itens que são levados para a Câmara de Chamada e Campo de 

Jogo para reduzir as possibilidades de infeção. 

o Evitar qualquer contato físico desnecessário, como apertos de mão, abraços e beijos. 

▪ O Guia da Competição deve incluir uma descrição das medidas de prevenção da COVID-19 

em vigor no evento e especificar: 

o Onde e como um indivíduo diagnosticado com COVID-19 será cuidado e isolado. 

o Onde e como um contato de um caso confirmado será colocado em quarentena. 

o Como atletas e equipas técnicas serão notificados de um caso de COVID-19. 

o O local em que um grande número de pessoas pode ser colocado em quarentena no 

caso de um grande número de atletas ou staff do evento serem expostos à COVID-19. 

o Contactos de emergência pré-determinados com as Autoridades de Saúde Locais. 

o Sintomas comuns de COVID-19 e medidas padrão de prevenção. 

o Os critérios para pedir aos indivíduos com sintomas para abandonarem o pavilhão ou 

se retirarem para uma área definida. 

o O significado e as implicações práticas da quarentena, autoisolamento e 

automonitorização no contexto do evento, por exemplo, regras para quando uma 

pessoa não deve comparecer no pavilhão 

 

Medidas de Isolamento  

O espaço desportivo de competição e os hotéis devem ter uma área de isolamento para quem 

apresente sintomas de COVID-19 ou teste positivo. 

 

Caso um indivíduo apresente sintomas sugestivos de COVID-19, ele/ela deve ser direcionado para a 
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sala de isolamento e as Autoridades de Saúde devem ser notificadas, bem como seu Responsável de 

Delegação e parentes próximos. 

A sala de isolamento deve conter: 

▪ Cadeira ou marquesa para o possível paciente com COVID-19 descansar enquanto espera por 

encaminhamento médico. 

▪ Fornecimento de água engarrafada e alguns alimentos não perecíveis. 

▪ Caixote do lixo (com sistema de abertura não manual disponível e saco plástico descartável). 

▪ Solução à base de álcool antisséptico ou álcool a 70º (disponível tanto na entrada da sala 

como no seu interior). 

▪ Toalhas de papel. 

▪ Máscaras cirúrgicas. 

▪ Luvas descartáveis. 

▪ Termómetro. 

 

Medidas durante o Evento (incluindo no espaço de competição e de alojamento) 

Espaço de Competição  

▪ Devem existir instalações adequadas para a lavagem regular das mãos, incluindo a secagem 

manual de uso único (p. ex., toalhas de papel descartáveis). O gel de mão à base de álcool e 

as instalações sanitárias devem ser colocados em múltiplos ponto dos espaços de competição 

e alojamento. Essas instalações devem ser reabastecidas regularmente. 

▪ Todas as áreas comuns (áreas de aquecimento, campo de jogo, balneários, instalações de 

treino, etc.) devem ser limpas regularmente e higienizadas pelo menos duas vezes por dia. 

▪ A circulação do ar será assegurada regularmente, nomeadamente no início e no final de cada 

dia de competição. 

▪ Condições de entrada no espaço de competição: Todos os participantes (atletas, membros 

das equipas, oficiais, etc.) deverão: 

o Ser sujeitos a verificação da temperatura;  

▪ O caso de qualquer indivíduo que apresente temperatura superior a 37,5°C 

será comunicado ao Representante Médico do Comité Organizador e este 

não terá mais permissão para entrar no espaço de competição ou participar 

no evento, a menos e até que um resultado negativo do teste COVID-19 seja 
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produzido. Ele/ela será enviado para a sala de isolamento e as Autoridades 

de Saúde serão notificadas. 

o Reportar ao HOC qualquer suspeita de que um membro da equipa apresente 

sintomas de COVID-19. O indivíduo e qualquer membro da equipe com quem 

ele/ela esteve em contato próximo também devem ser isolados e só serão 

autorizados a voltar à competição mediante a produção de um teste COVID-19 

negativo após o período de incubação local relevante. 

o Passar por cima de um tapete embebido em solução desinfetante. 

o Desinfetar a cadeira-de-rodas. 

o Desinfetar todo o equipamento trazido para o pavilhão. 

o Limpar as mãos com um desinfetante à base de álcool. 

▪ Os participantes devem minimizar o contacto próximo desnecessário com outros, como, por 

exemplo, evitando ajuntamentos na entrada/saída do pavilhão ou em áreas comuns. 

▪ Os serviços de primeiros socorros e serviços médicos no pavilhão devem incluir prestadores 

de cuidados médicos designados que possam proceder à triagem e encaminhar quaisquer 

casos suspeitos para testes à COVID-19. 

▪ O HOC deve disponibilizar: 

o Luvas descartáveis para utilização pelos atletas, staff, voluntários e oficiais, se 

necessário. 

o Pontos de reabastecimento de água, de preferência de mãos-livres. 

o Recipientes com tampa para a eliminação de lenços usados etc. no campo de jogo, 

em ao redor do pavilhão e nos autocarros. 

o Toalhetes desinfetantes para a equipa de limpeza do pavilhão desinfetar maçanetas 

das portas, autoclismos, torneiras das casas-de-banho, etc. em todas as áreas várias 

vezes por dia. 

▪ As casas-de-banho devem ser usadas principalmente como casas-de-banho e os atletas 

devem preferencialmente tomar banho no Hotel. 

 

Refeições e Alojamento 

▪ Os pontos de higienização das mãos (com produtos/equipamentos próprios) devem ser 

instalados em locais adequados no hotel no decurso do evento. 
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▪ Os indivíduos que são da mesma ‘bolha’ (p. ex., atleta e assistente desportivo) devem partilhar 

quarto. 

▪ Todos os quartos do hotel devem ser 'limpos em profundidade' antes da chegada e na partida. 

▪ Sempre que possível, cada equipa deve ser alojada no mesmo andar do hotel e deve ter acesso 

a um espaço ou sala privada para refeições e reuniões da equipa. 

▪ O HOC deverá minimizar as oportunidades de interação, por exemplo, através da elaboração 

de escalas quando aos horários de refeição.  

▪ As refeições devem ser pré-preparadas (deve-se evitar o serviço de comida estilo buffet) e os 

alimentos devem ser preferencialmente entregues num local distinto para cada equipa. 

 

Área de Aquecimento 

▪ Separadores (de prevenção de respingos – e.g. acrílicos) serão instalados na receção da área 

de aquecimento para evitar a propagação de gotículas entre os atletas e os rececionistas. 

▪ Os rececionistas devem usar máscara. 

▪ Apenas serão autorizados a entrar na área de aquecimento com Atletas os seguintes 

elementos: 

o Individual BC1   1 Treinador, 1 Assistente Desportivo  

o Individual BC2  1 Treinador, 1 Assistente Desportivo 

o Individual BC3  1 Treinador, 1 Assistente Desportivo 

o Individual BC4   1 Treinador, 1 Assistente Desportivo 

o Par BC3                1 Treinador, 1 Assistente Desportivo por Atleta 

o Par BC4   1 Treinador, 1 Assistente Desportivo 

o Equipa BC1/BC2 1 Treinador, 1 Assistente Desportivo 

o Se for necessário, podem entrar na Área de Aquecimento um tradutor e um 

fisioterapeuta/massagista por país. Estes indivíduos não podem apoiar no treino. 

▪ Atletas e equipe técnica devem usar máscara na área de aquecimento. 

▪ Os atletas apenas podem remover a máscara quando estiverem a aquecer no campo. No 

entanto, recomenda-se a utilização permanente de uma máscara ou viseira. 

▪ O treinador e o assistente desportivo têm de usar máscara. 

▪ Além disso, recomenda-se que os Assistentes Desportivos utilizem viseira. 
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▪ Todos os utilizadores da área de aquecimento devem respeitar os seus grupos e horários e 

minimizar o contato entre grupos. 

▪ Atletas, Assistentes Desportivos e Treinadores devem chegar à área imediatamente antes da 

hora marcada e devem deixar a área assim que o tempo de aquecimento terminar. 

▪ Depois de concluído o aquecimento de cada equipa, o staff responsável pela área de 

aquecimento limpará imediatamente o campo e desinfetará o campo e as cadeiras. 

▪ Os grupos de treino e os calendários devem ser coerentes, minimizando o contacto entre os 

grupos.  

▪ Durante as sessões de treino, atletas, assistentes desportivos e treinadores devem: 

o Chegar e partir estritamente de acordo com o calendário de treinos publicado. 

o Manter o distanciamento social, inclusive nos períodos de repouso ou ao receber 

orientação técnica, garantindo uma distância física de pelo menos 1,5 m quando 

envolvido no aquecimento. 

 

Câmara de Chamada 

▪ Na receção da Câmara de Chamada, os participantes alinharão de acordo com os marcadores 

de distância no chão e aguardarão a sua vez para seguir para a Câmara de Chamada. 

▪ A Câmara de Chamada deve ser grande o suficiente para permitir o distanciamento social (pelo 

menos 2m) entre os participantes. (Se o espaço da Câmara de Chamada for muito pequeno, o 

HOC deve considerar a conclusão dos procedimentos da Câmara de Chamada nos campos de 

treino para garantir o distanciamento social). 

▪ Separadores (de prevenção de respingos – e.g. acrílicos) serão instaladas na receção da 

Câmara de Chamada para evitar a propagação de gotículas entre atletas e rececionistas. 

▪ Os Rececionistas devem usar máscara. 

▪ Na entrada da Câmara de Chamada, deve haver um tapete desinfetante e um tapete de 

secagem sobre o qual todas as cadeiras-de-rodas devem passar. 

▪ Todos os participantes devem ter sua temperatura medida antes de entrar na Câmara de 

Chamada. 

▪  O caso de qualquer indivíduo com uma temperatura superior a 37,5°C deve ser comunicado 

ao Representante Médico do HOC e o mesmo não será autorizado a entrar no local da 
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competição ou a participar mais, a menos que e até que produza um resultado negativo no 

teste à COVID-19. Ele/ela será enviado para a sala de isolamento e as Autoridades de Saúde 

serão notificadas. 

▪ Tanto o spray desinfetante de álcool para o equipamento quanto a solução de limpeza não 

alcoólica para as bolas de boccia devem ser disponibilizados pelo HOC na Câmara de Chamada 

para todos os jogadores limparem o equipamento que trazem para a Câmara de Chamada. (Se 

a zona de espera for demasiado pequena, o material de limpeza deve ser disponibilizado na 

área de aquecimento). 

▪ Apenas o staff com acreditação listado de seguida pode entrar na Câmara de Chamada com 

Atletas.  

▪ Individual BC1   1 Treinador, 1 Assistente Desportivo 

▪ Individual BC2  1 Treinador, 1 Assistente COVID 

▪ Individual BC3  1 Treinador, 1 Assistente Desportivo, 1 Assistente COVID 

▪ Individual BC4   1 Treinador, 1 Assistente COVID 

▪ Par BC3   1 Treinador, 1 Assistente Desportivo por Atleta, 1 Assistente COVID 

▪ Par BC4   1 Treinador, 1 Assistente COVID 

▪ Equipa BC1/BC2  1 Treinador, 1 Assistente COVID 

 

▪ A utilização de máscara é obrigatória na Câmara de Chamada (a menos que haja uma razão 

médica válida para não o fazer). 

▪ Cada área de espera deve ser separada por um separador (de prevenção de respingos – e.g. 

acrílicos) no centro do espaço para que atletas, treinadores e assistentes desportivos não se 

misturem desnecessariamente. 

▪ Um aparelho de circulação do ar é instalado em cada área de espera. 

▪ A Câmara de Chamada deve ser uma área tranquila, sem conversas desnecessárias. 

▪ Todos os Oficiais Técnicos (OT) devem usar máscara na Câmara de Chamada. 

▪ Os OTs devem entrar na Câmara de Chamada depois de todos os atletas terem entrado. 

▪ Os OTs devem confirmar o número do campo na área de espera com antecedência para 

minimizar a conversa. 
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▪ Depois de fazer o sorteio, o árbitro vai perguntar ao vencedor do sorteio qual a cor das bolas 

que preferem para jogar e quem começa o aquecimento de dois minutos primeiro. 

▪ Se um atleta, treinador ou assistente desportivo desejar verificar as bolas de boccia de um 

adversário, devem primeiro higienizar as suas mãos. 

▪ Quaisquer verificações aleatórias do equipamento devem ser feitas utilizando o 

distanciamento social. 

 

Pacotes de prevenção individuais para Participantes na Competição (Atletas, Membros do Staff e 

Oficiais) 

▪ O HOC deverá fornecer a cada atleta um pacote de prevenção pessoal que contenha: 

o Um pequeno pacote individual de tecidos lenços descartáveis e sacos de plástico para 

eliminação de lenços. 

o Um pequeno cartão laminado com informações importantes. 

o Uma máscara cirúrgica para usar no caso de se sentir mal. 

o Um pequeno pacote de toalhetes à base de álcool. 

o Uma pequena garrafa de desinfetante das mãos à base de álcool. 

o Uma garrafa de água reutilizável. 
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SECÇÃO 2 – Alterações às regras da BISFed para reduzir o risco de COVID-19 

Distanciamento físico durante os Jogos 

Embora o risco apresentado pela COVID-19 permaneça elevado, as seguintes alterações às regras da 

BISFed (2018 v.3) serão cumpridas nas competições: 

▪ Quando não estiverem a lançar, os jogadores devem afastar-se 1,5m dos outros jogadores.   

Para manter a distância de 1,5 m entre os atletas durante o jogo, o lado que não jogar DEVE estar fora 

das suas casas: 

Os jogadores podem mover-se para fora do campo para lugares designados – por ex.º, atrás da linha 

de trás da casa (rodas sobre a linha). 

▪ Se o árbitro lhes disser para se afastarem mais, os jogadores devem obedecer.  

▪ Se um jogador do lado que está a jogar pretende lançar a partir da parte de trás da sua casa, 

nesse caso, algum(ns) jogador(es) que não esteja(m) a lançar pode(m) precisar se afastar para 

manter a distância física correta do jogador que está a lançar. Quando a ordem de lançar 

muda, o lado que acabou de lançar vai deixar as suas casas e o lado a lançar vai ocupar as suas 

casas. 

▪ Na competição individual de BC3, o lado que não vai lançar deve remover o seu equipamento 

apenas quando este perturba o lançamento de outro atleta. 

Depois de um atleta ter lançado, o árbitro mostra a raquete para o lado que vai jogar em seguida. O 

árbitro espera até que o lado que não está a lançar vá para trás da linha do fundo da casa e continua 

a mostrar a raquete. Quando o lado que vai lançar tiver todas as quatro rodas na sua casa, o árbitro 

mostra a raquete para o cronometrista. E se, na opinião do árbitro, houver uma perturbação 

deliberada do lado que não vai lançar ao sair da casa, aplicar-se-á a regra 15.7.1. 

 

Assim que o árbitro mostrar a raquete para o lado que tem de lançar, se este lado decide entrar em 

campo para observar o jogo, ou, em Individual e Pares BC3, o lado decide orientar a calha a partir de 

uma casa vazia sem primeiro entrar na sua casa de lançamento, o árbitro mostrará a raquete 

imediatamente ao Cronometrista. Nestas duas situações, não será necessário esperar para o lado para 

ter as 4 rodas dentro de sua casa de lançamento. 
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▪ Jogadores que usam Cadeiras-de-rodas Manuais 

A BISFed reconhece que os jogadores que utilizam cadeiras-de-rodas manuais e não são elegíveis para 

ter um ASSISTENTE DESPORTIVO, ou aqueles que têm um ASSISTENTE DESPORTIVO, mas demoram 

mais tempo com a comunicação, podem ainda estar em desvantagem para aqueles em cadeiras-de-

rodas elétricas. Como tal, atletas BC2, BC3 e BC4 podem trazer um Assistente COVID para o campo de 

jogo. Esta pessoa vai sentar-se atrás da casa de lançamento ou no final do campo. Se os atletas 

declinarem essa opção, os deveres serão realizados pelo árbitro ou pelo fiscal de linha. 

Para compensar esta situação, serão introduzidas as seguintes alterações: 

 

3. Para jogadores com Assistente Desportivo: 

▪ Quando o árbitro indica que o lado que não está a lançar vai jogar de seguida, o Assistente 

Desportivo pode mover o seu jogador dentro ou fora da casa SEM uma instrução do jogador. 

▪ Um Assistente Desportivo BC1 pode entrar na casa ao ver o sinal do árbitro para o outro lado 

lançar. 

▪ Um Assistente Desportivo BC3 pode mover o jogador quando vir o outro lado a preparar-se 

ou se o Árbitro lhe disser para o fazer. 

▪ Para Jogadores BC1 que utilizem cadeira-de-rodas manual, quando o jogador deseja dirigir-se 

ao campo, o Assistente Desportivo pode ajudá-lo a mover-se para qualquer lugar. 

▪ Para Jogadores BC3 que utilizem cadeira-de-rodas manual, quando o jogador deseja dirigir-se 

ao campo, o Assistente COVID pode ajudá-lo a mover-se para qualquer lugar. 

o Após regressar do campo à casa de lançamento, o Assistente COVID deve deixar a casa 

de lançamento imediatamente. 

o O Jogador não pode pedir ao Assistente COVID para mover a sua cadeira-de-rodas 

para uma posição específica na casa de lançamento. 

Não haverá comunicação do Assistente Desportivo ou do Assistente COVID para o jogador [Regra 

15.5.3] e se um Assistente COVID estiver a mover um jogador de volta para a casa e, na opinião do 

árbitro, estiver a posicionar a cadeira-de-rodas sem qualquer instrução do jogador, aplicar-se-á a 

Regra 15.5.5. 
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4. Jogadores BC2/4: 

Podem ter um Assistente COVID. 

O papel do Assistente COVID neste caso será: 

▪ Para ajudar o jogador a sair ou regressar à casa.   

▪ O jogador não precisa de instruir o Assistente COVID para o mover – quando o árbitro indica 

que o lado a lançar mudou, o Assistente COVID pode ajudar o jogador a mover-se. 

No entanto: 

- Ao mover um jogador em cadeira-de-rodas manual para uma casa, assim que o jogador estiver 

na casa, o Assistente COVID deve deixar a casa. O jogador não pode pedir ao assistente para o 

mover para um lugar específico na casa. Se, na opinião do árbitro, o Assistente COVID estiver a 

posicionar a cadeira (com ou sem instruções do jogador) aplicar-se-á a Regra 15.5.5. 

NÃO DEVE HAVER COMUNICAÇÃO DO ASSISTENTE COVID PARA O JOGADOR (Aplica-se a Regra 15.5.3). 

▪ O Assistente COVID também deve recolher as bolas dos seus jogadores entre os parciais. 

▪ O Assistente COVID pode recolher a bola-alvo e bolas mortas quando necessário. 

▪ Para os jogadores que usam cadeira-de-rodas manual, quando o jogador deseja dirigir-se ao 

campo, o Assistente COVID pode ajudá-lo a mover-se para qualquer lugar. 

o Após regressar do campo à casa de lançamento, o Assistente COVID deve deixar a casa 

de lançamento imediatamente. 

o O Jogador não pode pedir ao Assistente COVID para mover a sua cadeira-de-rodas 

para uma posição específica na casa de lançamento. 

 

Todos os campos estarão rodeados por divisores do campo; se uma bola sair do campo, ela será 

declarada fora e permanecerá onde se encontra fora das linhas do campo. Se a bola sair e voltar ao 

campo, o árbitro pega na bola e coloca-a fora do campo. 

 

NOTA: Durante o jogo, se o árbitro tem que tocar numa bola (por exemplo, para nas medições), o 

Assistente Desportivo ou o Assistente COVID podem limpar as bolas entre parciais e o árbitro deve 

desinfetar as mãos imediatamente após a medição. 
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TEMPO EXTRA na CÂMARA DE CHAMADA – A Câmara de Chamada pode abrir 15 minutos mais cedo 

do que a hora oficial à discricionariedade do Delegado Técnico.   

 

Verificação de Equipamento 

▪ Bolas: Antes da Verificação: As bolas devem ser vistas como tendo sido limpas/desinfetadas 

antes da verificação. 

▪ Equipamento: Todo o equipamento deve ser limpo/desinfetado antes do início de cada 

verificação. 

▪ As pessoas que procedem à pesagem da bola devem desinfetar as suas mãos após a verificação 

das bolas de cada atleta. 

▪ As pessoas que aplicam o roll test e o teste da circunferência devem desinfetar as mãos após a 

verificação das bolas de cada atleta. 

▪ Verificação de bolas: As bolas serão verificadas da forma habitual, observando o distanciamento 

físico. 

▪ Calhas: Antes de verificar: O chão da casa deve ser limpo/desinfetado entre as verificações. 

▪ Verificação da calha: De acordo com a verificação habitual (a pessoa a realizar a verificação não 

tem necessidade de tocar na rampa), observando o distanciamento físico. O Assistente 

Desportivo colocará os autocolantes na calha sob orientação do árbitro que realiza a verificação. 

▪ Verificação da cadeira-de-rodas: Antes da verificação: Equipamento de medição a ser limpo/ 

desinfetado entre verificações. As verificações serão realizadas pelo Assistente Desportivo ou 

Assistente COVID sob a orientação do Árbitro responsável, observando-se o distanciamento 

físico. O Assistente Desportivo/Assistente COVID colocará o autocolante na cadeira-de-rodas 

sob orientação do árbitro que realiza a verificação. 

▪ Se necessário, será concedido tempo adicional para a verificação do equipamento. 
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Campo de Jogo 

▪ Oficiais, Treinadores, Assistentes Desportivos e Assistentes COVID têm de usar máscara a todo 

o tempo. 

▪ Os atletas têm de usar máscara enquanto dentro do pavilhão desportivo, mas podem retirar a 

máscara enquanto jogam. No entanto, a utilização de máscara ou viseira a todo o tempo é 

altamente recomendada. 

▪ Os Assistentes Desportivos BC3 e BC1 são aconselhados a usar viseira enquanto 

competem/treinam. 

 

 

Classificação 

Linhas Orientadoras para a classificação produzidas pelo Comité Paralímpico Internacional:   

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2020-

07/2020_06_25_IPC%20classification%20hygiene%20infection%20control%20guidelines_final.pdf   
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