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CAPÍTULO I – Regras de Utilização Complementares 

 

ARTIGO 1º - Acessos 

1. A utilização do campo de Tiro com Arco do Jamor será possível para os arqueiros 
federados na época desportiva em curso, com a seguinte ordem de prioridade, 
consoante a lotação do campo:  

- Atletas com o estatuto de alto rendimento; 

- Atletas da Seleção Nacional; 

- Atletas de clubes que não tenham campo de 70m para treino; 

- Restantes atletas federados. 

Os arqueiros podem ser acompanhados pelos seus treinadores, durante as sessões de 
treino. 

2. Os atletas não se devem fazer acompanhar por familiares ou outros, salvo justificação 
aceite previamente pelos serviços administrativos da FPTA. 

3. O acesso ao Campo de Tiro com Arco do Jamor é interdito a pessoas que tenham 
estado em contacto com alguém infetado nos últimos 14 dias, que tenham sintomas de 
doença (tosse, febre, dificuldade respiratória, dor de garganta, dores musculares, 
alterações do paladar e/ou do olfato), ou pertençam a um grupo considerado de risco. 

4. A deslocação para a instalação desportiva, assim como a movimentação dentro do 
campo, deve ser feita respeitando todas as normas e recomendações determinadas 
pela Direção Geral de Saúde (DGS), designadamente as respeitantes às distâncias de 
segurança a assegurar entre as pessoas. 

5. O treinador responsável pela marcação do campo, assim como os atletas, deverão 
entregar uma declaração de desconhecimento de infeção ou sintomas relacionados 
com o COVID-19. O impresso da declaração encontra-se na página 6 do presente 
regulamento. 

6. A FPTA não se responsabiliza pelo incumprimento das normas estabelecidas, dado que 
as mesmas são aceites previamente pelos utilizadores, reservando-se o direito de 
fiscalizar o seu cumprimento sempre que o entenda e de retirar a autorização da 
utilização do campo se, após advertência, as mesmas não forem acatadas de imediato. 
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CAPÍTULO II – Normas de Segurança Complementares 

 

ARTIGO 1º - Recomendações de Segurança na Instalação Desportiva 

1. No Campo de Tiro com Arco do Jamor serão colocados cartazes de recomendações da 
DGS (https://covid19.min-saude.pt/materiais-de-divulgacao/).  

2. Todas as pessoas presentes no campo, durante as sessões de treino, deverão cumprir 
na íntegra todas as recomendações de segurança, devendo ter sempre o equipamento 
de proteção individual adequado. É obrigatória a utilização de máscara sendo esta 
opcional apenas durante a prática do treino. 

3. No Complexo Desportivo Nacional do Jamor (CNDJ), nomeadamente no segurança do 
Ténis, estará disponível um termómetro por infravermelhos, que será entregue ao 
treinador responsável do treino para medir a temperatura dos seus atletas, antes da 
sessão de treino. O equipamento deverá ser entregue junto do segurança do Ténis do 
CNDJ no final do treino. Um atleta que tenha temperatura igual ou superior a 37,5° C 
deverá seguir as recomendações do Artigo 4º, Ponto nº1 do presente regulamento. 

4. A mesa que se encontra no campo, assim como os bancos, não poderão ser utilizados 
pelos arqueiros pois estarão inutilizados com fitas delimitadoras, devendo os atletas e 
treinadores trazer consigo, o seu próprio banco de descanso. 

5. Não é permitido o empréstimo de material ou objetos entre os arqueiros, devendo 
também os mesmos evitar qualquer contacto com outras as pessoas, mantendo 
sempre o maior distanciamento social possível. 

6. É obrigatório que os arqueiros levem para o treino, complementarmente com o seu 
material de proteção individual, gel alcoólico ou toalhete desinfetante. A porta de 
acesso ao campo deverá ser usada exclusivamente pelo segurança do complexo 
desportivo do Jamor, ficando sempre encostada ao gradeamento. Caso seja necessário 
o contacto dos utilizadores do campo, com a porta de acesso, este deverá ser feito 
sempre com toalhete desinfetante, luvas ou papel descartável. 

 
ARTIGO 2º - Recomendações de Segurança durante o Treino 

1. Preferencialmente deverá ser utilizado um bastidor por cada arqueiro. 

2. Caso seja estritamente necessário são permitidos no máximo 2 arqueiros em cada 
bastidor em sistema AC/BD, possibilitando a permanência de 2 arqueiros num bastidor 
em tiro alternado, mantendo sempre a distância de segurança mínima de 2 metros 
entre os arqueiros. Quando os arqueiros se deslocam ao bastidor para retirar as flechas 
devem manter o distanciamento mínimo recomendado. Ao retirar as flechas devem 
também manter o afastamento, evitando tocar nas flechas do colega.  

3. Cada arqueiro, ou grupo de arqueiros do mesmo clube, deverá ser acompanhado 
apenas por 1 treinador. Deverá ser mantido sempre o distanciamento social em todos 
os momentos, mesmo durante os tempos de descanso. 

https://covid19.min-saude.pt/materiais-de-divulgacao/
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4. Os arqueiros deverão levar para o treino os seus alvos e fixadores de alvos, devendo 
após o contato com o bastidor para retirar as flechas proceder à desinfeção das mãos. 

5. A lotação máxima do campo será de 8 arqueiros, em cada sessão de treino, 
simultaneamente.  

6. Cada arqueiro, ou grupo de arqueiros do mesmo clube, só poderá utilizar o campo 
durante o período máximo de 3 horas, caso hajam pedidos de outros clubes ou 
arqueiros, que ultrapassem a lotação máxima de 8 arqueiros. 

7. A preferência de horários será estabelecida mediante a ordem de chegada dos pedidos, 
nos serviços administrativos da FPTA. 

 
ARTIGO 3º - Deveres Gerais dos Utilizadores 

1. Respeitar e cumprir escrupulosa e atempadamente quaisquer indicações dos 
elementos ou responsáveis da FPTA, assim como manter o distanciamento social em 
todos os momentos, incluindo nos tempos de descanso. 

2. Lavar ou desinfetar as mãos antes e depois do treino e evitar o contacto com o rosto. 

3. Obedecer sempre e promover os comportamentos de prevenção da propagação do 
Covid-19, e ter sempre presente que todos somos agentes de saúde pública. 

 
ARTIGO 4º - Plano de Contingência 

1. Na eventualidade de um indivíduo manifestar algum sintoma da doença, tais como 
tosse, febre, dificuldade respiratória, dor de garganta, dores musculares, alterações do 
paladar e/ou do olfato, durante a utilização da instalação desportiva, deverá efetuar o 
seguinte procedimento: 

- Abandonar o recinto no imediato, com a máscara de proteção individual colocada, 
devendo dirigir-se para a Sala de Isolamento do Complexo de Piscinas, e contactar o 
Responsável Clínico do Jamor, Dr. João Beckert: CAR.ServicosClinicos@ipdj.pt |214 156 
400.  

- Ligar assim que lhe for possível para a linha de apoio SNS24, através do número 808 
24 24 24, para que a Direção Geral de Saúde (DGS) faça o devido encaminhamento. 

- Informar a FPTA através dos seguintes contactos: fpta@fpta.pt | 21 414 60 30. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:CAR.ServicosClinicos@ipdj.pt
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ANEXO – Declaração de Desconhecimento de Infeção ou 

Sintomas Relacionados com o COVID-19  

 

 

Eu, abaixo-assinado (a)_______________________________________________________, 

Arqueiro/Treinador federado na época desportiva ____/____ com o nº FPTA ________, no 

Clube_____________________________________________________________________, 

declaro que: 

1. Não contatei com nenhuma pessoa infetada com o vírus COVID-19 nos últimos 14 dias. 

2. Não tenho sintomas da doença nomeadamente tosse, febre, dificuldade respiratória, dor 
de garganta, dores musculares, alterações do paladar e/ou do olfato. 

3. Não pertenço a nenhum grupo considerado de risco pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

4. Tenho conhecimento das normas de segurança recomendadas pela Direção Geral de 
Saúde (DGS), e cumprirei as mesmas de forma a evitar a propagação da doença. 

 

 

 

 

(Local e data)_________________________, ____/____/____________ 

 

 

 

 

____________________________________________ 

O Declarante 

 
 


