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1. O evento Taça Paraná de Voleibol 2021 terá sua realização entre os 

dias 27/10 a 02/11 de 2021. 

2. Locais de realização – O evento será realizado no munícipio de São 

José dos Pinhais – PR, nos ginásios poliesportivos do município. 

3. Conforme decreto em vigor no Estado do Paraná e no Município de 

São José dos Pinhais e para um maior controle da Covid-19 no 

município sede e no Estado do Paraná as competições de todas as 

categorias da Taça Paraná de Voleibol serão realizadas sem a 

presença de público.

 

4. Procedimentos para confirmação de inscrição das instituições:   

Para que seja confirmada a inscrição na 20ª edição da Taça Paraná de 

Voleibol todas as equipes inscritas deverão seguir e aceitar os 

protocolos de Biossegurança da competição, respeitando os decretos 

governamentais e municipais instituídos no estado do Paraná 

referente aos cuidados frente a pandemia do Covid-19, para tal os 

procedimentos abaixo deverão ser obrigatoriamente seguidos pelas 

instituições interessadas em inscrever-se nesta edição:

a) Enviar no ato da inscrição a cópia do certificado do ciclo vacinal 

completo dos inscritos acima de 18 anos. 

b) Será exigido de cada integrante da delegação que não esteja com 

o ciclo vacinal completo um resultado de teste RT-PCR  ou PCR 

Antígeno negativo (de responsabilidade total dos inscritos) podendo 

ser realizado 48hrs antes do início da competição ou no ato do 

credenciamento com o laboratório credenciado pela organização do  

evento. 

b.1) As instituições que optarem em realizar os testes no ato 

credenciamento e cujo os atletas ou qualquer membro da delegação 

acuse positivo para o Covid-19, deverão ser imediatamente isolados e 

deverão cumprir a quarentena no seu devido local de hospedagem. 

b.2) Os demais membros da equipe de atletas positivados serão 

diariamente monitorados.

b.3)  Atletas ou membros da Comissão Técnica que no ato da inscrição 

apresentarem o teste positivo, mas que já tenham tido Covid-19 e que 

já não estejam transmitindo (após 10 dias do 1º teste positivo), deverão 

apresentar o teste anterior juntamente com o atual (positivo) e o 

atestado de saúde que comprove  a liberação para prática de 

atividade física.

c)   Para um maior controle de circulação das equipes de fora de 

Curitiba e Região     Metropolitana  solicita-se as equipes as seguintes 

orientações:

c.1)  Solicita-se que translado dos atletas e comissões técnicas fiquem 

restritas ao hotel e aos locais de competições, evitando circulação de 

pessoas para outros locais do munícipio.

c.2)  A alimentação dos integrantes da equipe deverá ser realizada 

preferencialmente no hotel contratado pela instituição ou no 

refeitório oficial do evento, evitando desta forma circulação 

desnecessária para realizar alimentação em outros locais.

 

5. Responsabilidades da organização do evento para cada local que 

sediara rodada de jogos: 

5.1 - Ter acesso à relação de todos os participantes do evento 

(professores, atletas e árbitros) que atuarão no seu local de trabalho 

com informações sobre a equipe, horário de entrada no ginásio e 

horário de jogo. 

5.2 - Ter conhecimento de todo o cronograma de circulação das 

instituições que estarão jogando no local. 

5.3 - Permitir que adentre ao local de jogos apenas os atletas, 

professores e árbitros se utilizando obrigatoriamente de máscaras 

devendo mantê-las antes, durante e após as disputas. 

5.4 - Informar às equipes que o aquecimento deverá ser realizado fora 

do ambiente de jogo. 

5.5 - Providenciar para que o ambiente de competição esteja aberto e 

bem arejado. 

5.6 - Disponibilizar no local de competição vestiários para os atletas, 

técnicos e arbitragem , os quais serão utilizados apenas em caso de 

necessidade fisiológica. 

5.7 - Providenciar higienização com álcool 70% na chegada ao local de 

competição e aferição de temperatura de todos os que entrarem no 

ginásio. 

5.8 - Aferir a temperatura dos participantes ao entrar no ginásio e 

impedir aos que apresentarem temperatura superior a 37,5ºC a 

entrada no ambiente e participação nas atividades. Orientar aos 

mesmos o encaminhamento para atendimento médico. 

5.9 - Fixar em locais visíveis todos os procedimentos de segurança 

contra Covid-19. 

5.10 - Informar que após o término das competições todos devem 

recolher seu material, deixar tudo limpo e se retirar do local 

imediatamente. 

5.11 - Providenciar a higienização na quadra de jogo e equipamentos 

antes, durante e após as disputas. 

5.12 - Disponibilizar álcool 70% na mesa de arbitragem e demais 

pontos de acessos dos participantes. 

6. Procedimentos dos participantes 

6.1 - Os integrantes da delegação sejam eles dirigentes, técnicos e 

atletas deverão ter conhecimento dos procedimentos adotados e 

respeitá-los para participar da competição. 

6.2 - Todos (atletas, professores e equipe de arbitragem, organização) 

deverão estar no local das disputas de máscaras e devem mantê-las 

antes, durante e após as disputas. 

6.3 - Somente poderão estar no local de competição os árbitros da 

disputa, as equipes e sua respectiva Comissão Técnica. 

6.4 - As equipes devem aguardar fora do ginásio até o horário do seu 

jogo e devem se retirar do mesmo imediatamente após o término da 

partida. 

6.5 - Não será permitida a entrada de qualquer pessoa que não faça 

parte da equipe de organização, arbitragem as equipes e sua 

respectiva Comissão Técnica. 

6.6 - Os professores/técnicos deverão enviar uma lista com os nomes 

dos atletas que participarão do evento antecipadamente. 
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presença de público.

 

4. Procedimentos para confirmação de inscrição das instituições:   

Para que seja confirmada a inscrição na 20ª edição da Taça Paraná de 

Voleibol todas as equipes inscritas deverão seguir e aceitar os 

protocolos de Biossegurança da competição, respeitando os decretos 

governamentais e municipais instituídos no estado do Paraná 

referente aos cuidados frente a pandemia do Covid-19, para tal os 

procedimentos abaixo deverão ser obrigatoriamente seguidos pelas 

instituições interessadas em inscrever-se nesta edição:

a) Enviar no ato da inscrição a cópia do certificado do ciclo vacinal 

completo dos inscritos acima de 18 anos. 

b) Será exigido de cada integrante da delegação que não esteja com 

o ciclo vacinal completo um resultado de teste RT-PCR  ou PCR 

Antígeno negativo (de responsabilidade total dos inscritos) podendo 

ser realizado 48hrs antes do início da competição ou no ato do 

credenciamento com o laboratório credenciado pela organização do  

evento. 

b.1) As instituições que optarem em realizar os testes no ato 

credenciamento e cujo os atletas ou qualquer membro da delegação 

acuse positivo para o Covid-19, deverão ser imediatamente isolados e 

deverão cumprir a quarentena no seu devido local de hospedagem. 

b.2) Os demais membros da equipe de atletas positivados serão 

diariamente monitorados.

b.3)  Atletas ou membros da Comissão Técnica que no ato da inscrição 

apresentarem o teste positivo, mas que já tenham tido Covid-19 e que 

já não estejam transmitindo (após 10 dias do 1º teste positivo), deverão 

apresentar o teste anterior juntamente com o atual (positivo) e o 

atestado de saúde que comprove  a liberação para prática de 

atividade física.

c)   Para um maior controle de circulação das equipes de fora de 

Curitiba e Região     Metropolitana  solicita-se as equipes as seguintes 

orientações:

c.1)  Solicita-se que translado dos atletas e comissões técnicas fiquem 

restritas ao hotel e aos locais de competições, evitando circulação de 

pessoas para outros locais do munícipio.

c.2)  A alimentação dos integrantes da equipe deverá ser realizada 

preferencialmente no hotel contratado pela instituição ou no 

refeitório oficial do evento, evitando desta forma circulação 

desnecessária para realizar alimentação em outros locais.

 

5. Responsabilidades da organização do evento para cada local que 

sediara rodada de jogos: 

5.1 - Ter acesso à relação de todos os participantes do evento 

(professores, atletas e árbitros) que atuarão no seu local de trabalho 

com informações sobre a equipe, horário de entrada no ginásio e 

horário de jogo. 

5.2 - Ter conhecimento de todo o cronograma de circulação das 

instituições que estarão jogando no local. 

5.3 - Permitir que adentre ao local de jogos apenas os atletas, 

professores e árbitros se utilizando obrigatoriamente de máscaras 

devendo mantê-las antes, durante e após as disputas. 

5.4 - Informar às equipes que o aquecimento deverá ser realizado fora 

do ambiente de jogo. 

5.5 - Providenciar para que o ambiente de competição esteja aberto e 

bem arejado. 

5.6 - Disponibilizar no local de competição vestiários para os atletas, 

técnicos e arbitragem , os quais serão utilizados apenas em caso de 

necessidade fisiológica. 

5.7 - Providenciar higienização com álcool 70% na chegada ao local de 

competição e aferição de temperatura de todos os que entrarem no 

ginásio. 

5.8 - Aferir a temperatura dos participantes ao entrar no ginásio e 

impedir aos que apresentarem temperatura superior a 37,5ºC a 

entrada no ambiente e participação nas atividades. Orientar aos 

mesmos o encaminhamento para atendimento médico. 

5.9 - Fixar em locais visíveis todos os procedimentos de segurança 

contra Covid-19. 

5.10 - Informar que após o término das competições todos devem 

recolher seu material, deixar tudo limpo e se retirar do local 

imediatamente. 

5.11 - Providenciar a higienização na quadra de jogo e equipamentos 

antes, durante e após as disputas. 

5.12 - Disponibilizar álcool 70% na mesa de arbitragem e demais 

pontos de acessos dos participantes. 

6. Procedimentos dos participantes 

6.1 - Os integrantes da delegação sejam eles dirigentes, técnicos e 

atletas deverão ter conhecimento dos procedimentos adotados e 

respeitá-los para participar da competição. 

6.2 - Todos (atletas, professores e equipe de arbitragem, organização) 

deverão estar no local das disputas de máscaras e devem mantê-las 

antes, durante e após as disputas. 

6.3 - Somente poderão estar no local de competição os árbitros da 

disputa, as equipes e sua respectiva Comissão Técnica. 

6.4 - As equipes devem aguardar fora do ginásio até o horário do seu 

jogo e devem se retirar do mesmo imediatamente após o término da 

partida. 

6.5 - Não será permitida a entrada de qualquer pessoa que não faça 

parte da equipe de organização, arbitragem as equipes e sua 

respectiva Comissão Técnica. 

6.6 - Os professores/técnicos deverão enviar uma lista com os nomes 

dos atletas que participarão do evento antecipadamente. 
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governamentais e municipais instituídos no estado do Paraná 

referente aos cuidados frente a pandemia do Covid-19, para tal os 

procedimentos abaixo deverão ser obrigatoriamente seguidos pelas 

instituições interessadas em inscrever-se nesta edição:

a) Enviar no ato da inscrição a cópia do certificado do ciclo vacinal 

completo dos inscritos acima de 18 anos. 

b) Será exigido de cada integrante da delegação que não esteja com 

o ciclo vacinal completo um resultado de teste RT-PCR  ou PCR 

Antígeno negativo (de responsabilidade total dos inscritos) podendo 

ser realizado 48hrs antes do início da competição ou no ato do 

credenciamento com o laboratório credenciado pela organização do  

evento. 

b.1) As instituições que optarem em realizar os testes no ato 

credenciamento e cujo os atletas ou qualquer membro da delegação 

acuse positivo para o Covid-19, deverão ser imediatamente isolados e 

deverão cumprir a quarentena no seu devido local de hospedagem. 

b.2) Os demais membros da equipe de atletas positivados serão 

diariamente monitorados.

b.3)  Atletas ou membros da Comissão Técnica que no ato da inscrição 

apresentarem o teste positivo, mas que já tenham tido Covid-19 e que 

já não estejam transmitindo (após 10 dias do 1º teste positivo), deverão 

apresentar o teste anterior juntamente com o atual (positivo) e o 

atestado de saúde que comprove  a liberação para prática de 

atividade física.

c)   Para um maior controle de circulação das equipes de fora de 

Curitiba e Região     Metropolitana  solicita-se as equipes as seguintes 

orientações:

c.1)  Solicita-se que translado dos atletas e comissões técnicas fiquem 

restritas ao hotel e aos locais de competições, evitando circulação de 

pessoas para outros locais do munícipio.

c.2)  A alimentação dos integrantes da equipe deverá ser realizada 

preferencialmente no hotel contratado pela instituição ou no 

refeitório oficial do evento, evitando desta forma circulação 

desnecessária para realizar alimentação em outros locais.

 

5. Responsabilidades da organização do evento para cada local que 

sediara rodada de jogos: 

5.1 - Ter acesso à relação de todos os participantes do evento 

(professores, atletas e árbitros) que atuarão no seu local de trabalho 

com informações sobre a equipe, horário de entrada no ginásio e 

horário de jogo. 

5.2 - Ter conhecimento de todo o cronograma de circulação das 

instituições que estarão jogando no local. 

5.3 - Permitir que adentre ao local de jogos apenas os atletas, 

professores e árbitros se utilizando obrigatoriamente de máscaras 

devendo mantê-las antes, durante e após as disputas. 

5.4 - Informar às equipes que o aquecimento deverá ser realizado fora 

do ambiente de jogo. 

5.5 - Providenciar para que o ambiente de competição esteja aberto e 

bem arejado. 

5.6 - Disponibilizar no local de competição vestiários para os atletas, 

técnicos e arbitragem , os quais serão utilizados apenas em caso de 

necessidade fisiológica. 

5.7 - Providenciar higienização com álcool 70% na chegada ao local de 

competição e aferição de temperatura de todos os que entrarem no 

ginásio. 

5.8 - Aferir a temperatura dos participantes ao entrar no ginásio e 

impedir aos que apresentarem temperatura superior a 37,5ºC a 

entrada no ambiente e participação nas atividades. Orientar aos 

mesmos o encaminhamento para atendimento médico. 

5.9 - Fixar em locais visíveis todos os procedimentos de segurança 

contra Covid-19. 

5.10 - Informar que após o término das competições todos devem 

recolher seu material, deixar tudo limpo e se retirar do local 

imediatamente. 

5.11 - Providenciar a higienização na quadra de jogo e equipamentos 

antes, durante e após as disputas. 

5.12 - Disponibilizar álcool 70% na mesa de arbitragem e demais 

pontos de acessos dos participantes. 

6. Procedimentos dos participantes 

6.1 - Os integrantes da delegação sejam eles dirigentes, técnicos e 

atletas deverão ter conhecimento dos procedimentos adotados e 

respeitá-los para participar da competição. 

6.2 - Todos (atletas, professores e equipe de arbitragem, organização) 

deverão estar no local das disputas de máscaras e devem mantê-las 

antes, durante e após as disputas. 

6.3 - Somente poderão estar no local de competição os árbitros da 

disputa, as equipes e sua respectiva Comissão Técnica. 

6.4 - As equipes devem aguardar fora do ginásio até o horário do seu 

jogo e devem se retirar do mesmo imediatamente após o término da 

partida. 

6.5 - Não será permitida a entrada de qualquer pessoa que não faça 

parte da equipe de organização, arbitragem as equipes e sua 

respectiva Comissão Técnica. 

6.6 - Os professores/técnicos deverão enviar uma lista com os nomes 

dos atletas que participarão do evento antecipadamente. 

José dos Pinhais 29 de setembro de 2021 

Coordenação Geral Taça Paraná de Voleibol


