Quadra de areia:
A quadra de areia estará liberada a partir de segunda dia 20 de julho.
As atividades da quadra de areia estarão disponíveis para jogos de simples e de
duplas.
Aulas e treinamentos não serão permitidos.
Pedimos para que o revezamento seja feito de forma dinâmica e rápida, para
assim dar oportunidade a quem estiver na espera.
O clube não fornecerá bolas e raquetes. Cada praticante deverá utilizar seu
próprio material trazido de casa.
Recomendamos que todos tragam seus squeezes/garrafas com água.
Não compartilhar raquetes.
Os vestiários estão restritos para banho.
Realizar a higienização das raquetes e bolas antes e após os jogos.
Horário:
De 2ª a 6ª das 08h às 20h e aos sábados e domingos das 08h às 18h.
Haverá álcool em gel disponível em toda a região da quadra de areia.

Quadra de areia:
REGULAMENTO GERAL
A quadra é de uso privativo do associado do Anhembi TC (não é permitido o uso
por não associados, mesmo sendo convidados).
Apenas crianças a partir de 10 anos estão liberadas para jogar.
A QUADRA DE AREIA É EXCLUSIVAMENTE PARA A PRÁTICA DAS MODALIDADES.
Cada modalidade tem seu dia e horário específico (conforme quadro com a
“GRADE DE ATIVIDADES”)
Caso não tenha praticantes da modalidade do dia/horário, o associado poderá
jogar outra modalidade, assim que chegarem associados da modalidade do
dia/horário, devem finalizar o set e deixar a quadra.
Após a marcação da espera (cada modalidade tem o seu), os associados que
estiveram em espera deverão aguardar, no local, o término da partida. Caso
ocorra ausência dos próximos jogadores, entra o próximo (ou os próximos) da
lista e o (s) ausente (s) passa automaticamente para o final da lista.
O aquecimento com bola não poderá exceder 05 (cinco) minutos;

Quadra de areia:
REGULAMENTO GERAL
Caso outros associados estejam aguardando, somente será permitida a disputa
de 01(um) set;
Quando houver mais de dois associados aguardando, somente poderão ser
disputadas partidas de duplas;
No caso dos associados optarem apenas por um "bate-bola", o tempo não poderá
exceder 15 (quinze) minutos;
Todos os associados deverão utilizar-se do regulamento e das regras oficiais da
modalidade em qualquer partida;
Os Regulamentos de cada modalidade estarão disponíveis no site e na Central de
Atendimento.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Esportes.

QUADRA DE AREIA ATC
GRADE DE ATIVIDADES
HORÁRIO
DAS 8h às 12h
DAS 12h às 17h
DAS 17h às 20h
HORÁRIO
DAS 8h às 12h
DAS 12h às 17h
DAS 17h às 20h

HORÁRIO
DAS 8h às 10h
DAS 10h às 12h
DAS 12h às 14h
DAS 14h às 18h

2ª FEIRA

4ª FEIRA

Sábado

MODALIDADE
FUTEVOLEI
BEACH TÊNIS
FUTEVOLEI

HORÁRIO
DAS 8h às 12h
DAS 12h às 17h
DAS 17h às 20h

MODALIDADE
VOLEI DE AREIA
BEACH TÊNIS
VOLEI DE AREIA

HORÁRIO
DAS 8h às 12h
DAS 12h às 17h
DAS 17h às 20h

HORÁRIO
DAS 8h às 12h
DAS 12h às 17h
DAS 17h às 20h

6ª FEIRA

MODALIDADE
VOLEI DE AREIA
BEACH TÊNIS
TODAS AS MODALIDADES
FUTEVOLEI

MODALIDADE
VOLEI DE AREIA
BEACH TÊNIS
FUTEVOLEI
HORÁRIO
DAS 8h às 10h
DAS 10h às 12h
DAS 12h às 14h
DAS 14h às 18h

3ª FEIRA

5ª FEIRA

Domingo

MODALIDADE
BEACH TÊNIS
VOLEI DE AREIA
BEACH TÊNIS
MODALIDADE
BEACH TÊNIS
FUTEVOLEI
BEACH TÊNIS

MODALIDADE
BEACH TÊNIS
FUTEVOLEI
TODAS AS MODALIDADES
VOLEI DE AREIA

