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PROTOCOLO DETALHADO E MANUAL DE
DIRETRIZES OPERACIONAIS DA RETOMADA DO
CAMPEONATO GAÚCHO 2020
Este Manual de Diretrizes foi desenvolvido em concordância com as normas
operacionais da Federação Gaúcha de Futebol, ACEG e ARFOC/RS, com o objetivo de
padronizar a aperfeiçoar as operações durante os jogos do Campeonato Gaúcho de 2020, Pós
pandemia COVID-19.
A Federação Gaúcha de Futebol, no intuito de colaborar com a diminuição dos
riscos da contaminação pelo coronavírus-19, lembra aos clubes afiliados alguns aspectos de
segurança importantes a serem seguidos por todas as comissões técnicas e quadro de atletas,
respeitando a orientação dos departamentos médicos de cada clube, com suas
particularidades de estrutura física, por exemplo.
A intenção de sugerir essas medidas protetivas é auxiliar na retomada das
atividades de treinamento e, posteriormente, na retomada da competição, de forma segura,
após a devida liberação pelas autoridades governamentais.

São elas:
1. O retorno aos treinamentos deverá se dar após a liberação das autoridades estaduais ou municipais, respeitando os decretos
de cada ente estatal.
2. Os clubes deverão providenciar material de desinfecção e proteção individual, como álcool gel e máscaras, nos locais onde
haverá circulação de pessoas, mesmo que de forma limitada, lembrando que a barreira respiratória e higienização das mãos
são medidas das mais eficazes no impedimento de transmissão de TODOS os vírus “respiratórios”. Ainda, a rotina de lavar as
mãos com água e sabão tem a mesma eficácia na higienização que o álcool e não deverá ser colocada em segundo plano.
3. O uso dos vestiários deverá ser evitado sempre que possível, até que as autoridades sanitárias informem a segurança na
circulação de pessoas em ambientes fechados. Em caso da necessidade de uso, que seja feito por um grupo restrito de
pessoas ao mesmo tempo e que todos façam uso de máscara individual antes da entrada até a saída do mesmo, sendo
importante, também, que os itens de uso comum dos vestiários sejam constantemente desinfetados.
4. Com a necessidade de restrição do uso dos vestiários, sempre que possível, os atletas e membros da comissão técnica
deverão chegar ao estádio com seus itens de uso pessoal, com chuteiras e caneleiras, assim como o fardamento de treino,
levando para seus domicílios um novo kit para o dia seguinte de treino. Isso deverá auxiliar na diminuição de circulação de
pessoas dentro dos vestiários.
5. Os tratamentos fisioterápicos deverão ser realizados com um número de atletas restritos ao mesmo tempo de preferência
individualmente. Recomenda-se aos atletas a não frequentarem tratamentos fora do clube a fim de evitar o contato com mais
pessoas, a não ser em locais que seguem comprovadamente normas de segurança. Fisioterapeutas e os massagistas devem
ser lembrados sobre os cuidados com as barreiras respiratórias, sempre usando máscara, e o cuidado na higienização de
todos os equipamentos sempre que trocarem de paciente.
6. Os treinamentos de preparação física deverão ser adaptados para ambientes abertos e, preferencialmente, com um
distanciamento entre os atletas e divididos em grupos. A volta aos treinamentos nas “salas de musculação” deverá ser após
as autoridades sanitárias informarem que a circulação de pessoas em ambientes fechados é seguro.
7. Recomenda-se que os atletas façam suas refeições nos seus domicílios de acordo com a orientação dos nutricionistas. É
importante abandonar o hábito de tomar reidratantes ou água em garrafas coletivas, não apenas para esta pandemia. Outros
patógenos são transmitidos com esta prática. O uso de copos DESCARTÁVEIS deve ser incentivado.
8. Reuniões com instruções ou administrativas deverão ser realizadas pela internet.

9. A rotina de consultas no departamento médico não deverá ser mudada. É muito importante lembrar que as outras doenças e
lesões continuarão em curso durante a pandemia de coronavírus-19. Atenção especial deverá ser dada a pessoas da
comissão técnica, dirigentes e mesmo atletas às patologias como diabete, hipertensão, cardiopatias e doenças pulmonares. A
pandemia NÃO pode servir motivo para interromper esses tratamentos.
10. Os médicos de cada clube certamente tomarão providências de atendimento seguro como individualização das consultas,
higienização de equipamentos e das mãos, uso de máscaras, etc. É sugerido que a temperatura dos atletas e pessoas
envolvidas com o clube seja monitorada. Ela é um indicativo de muitas patologias, inclusive de viroses. Quando da presença
de febre com sintomas respiratórios, esse indivíduo seja IMEDIATAMENTE, isolado. Confirmando o diagnóstico, este DEVE
ser reportado às autoridades sanitárias.
11. Lembrar aos médicos dos clubes que o melhor diagnóstico torácico para a COVID-19 é a tomografia computadorizada e não
o RX simples.
12. Para os clubes que farão triagens com testes diagnósticos é importante verificar se o kit a ser usado tem um alto grau de
confiabilidade para não haver casos de “falso negativo” Também lembrar que um atleta com teste negativo pode ser “positivo”
em dias subsequentes. Desta forma, um teste negativo não é sinônimo de relaxamento nas medidas protetivas. De qualquer
forma, a FGF realizará 50 testes RT-PCR molecular quando da retomada dos treinamentos em cada equipe, através de
laboratório contratado por nós, antes do início da competição. Serão também realizados mais 50 testes em cada clube antes
da primeira rodada do retomada da competição.
13. Existem laboratórios aptos a fazerem os testes de forma confiável e segura, os médicos dos clubes devem se informar a
respeito sobre a forma mais adequada. A medida de RT-PCR que detecta o vírus em tempo real é o melhor teste na fase dos
sintomas agudos. Anticorpos IgM e IgG também são importantes parâmetros a serem medidos, principalmente em relação às
medidas futuras a serem tomadas. IgG pode ser um critério de liberação segura do atleta.
14. Todos os resíduos gerados durante a realização dos jogos serão corretamente recolhidos e destinados para que não haja
posterior contaminação.
15. Haverá medição de temperatura realizada em todos os integrantes do evento.
16. Para todos os jogos retomados, pós pandemia COVID-19, do Campeonato Gaúcho 2020, os clubes mandantes e visitantes
deverão seguir o seguinte Protocolo de Entrada, respeitando as atividades do Count Down (minuto a minuto):
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1

GERENTE DE
SEGURANÇA

-180

Implantação da Zona de Segurança –
Save Zone

Clubes, FGF e forças de segurança.

Cada estádio
terá sua save
zone.

Será feito um perímetro de segurança
Os bloqueios serão realizados em conjunto com as forças de
de aproximadamente 500 metros em
seguranças estaduais, municipais e órgãos de trânsito local.
todos os estádios para que não haja
Dentro da estrutura física dos clubes é responsabilidade dos
acumulo de torcedores próximos aos
clubes a não presença de pessoas que não estejam trabalhando Mapa em anexo
estádios para a finalização da
na organização do evento, dentro dos limites impostos pelo
competição. Este perímetro se
Protocolo FGF e devidamente identificados. Neste perímetro não
mantém por 1(uma) hora após o
serão permitidas as aglomerações de torcedores.
término do jogo.

DETALHAMENTO

2

DELEGADO

DETALHAMENTO

-180

Checagem das instalações pelo
Delegado da Partida

Delegado, Supervisores FGF, Clubes

Visita prévia dos
delegados e
Supervisores
aos estádios

Verificar e garantir que existe somente uma área de acesso para
a área de competições. No caso de identificação de mais de uma
área de acesso, o clube deve garantir o bloqueio desta(s) área(s)
identificada(s) pelo Delegado da partida. Cabe ao clube mandante
disponibilizar controle de acesso à Área de competições
No caso de Febre ou tosse persistente (Utilizando-se de barreiras físicas ou controladores de acesso).
e dificuldade respiratória, não vá ao
Verificar se todos estão utilizando-se dos EPI´s. Verificar se o
Acessos e Área
jogo e avise imediatamente a FGF.
Totem de Álcool Gel está na entrada de acesso à área de
de Competições
Dirigir-se ao estádio sem
competições, se está recarregado e funcionando (No caso de
e instalações
acompanhantes com veiculo próprio,
algum problema com o totem, retirar o vasilhame do Totem e
para membros
higienizar as mãos ao chegar ao
deixar a disposição dos usuários em local em que todos possam
das delegações
estádio e todas as vezes que tiver
visualizar e utilizar na entrada da área de competições. Verificar
que não irão
contato com pessoas. Utilizar máscara se todos que estão adentrando a ,área de competição estão com
ficar na área de
de proteção durante todo o período de temperatura sendo auferida (No caso de uma pessoa identificada
competição.
trabalho. Manter distanciamento
com febre, esta não terá acesso a área de competições).
recomendado.
Nenhuma pessoas poderá entrar na Área de Competições,
mesmo com a credencial de acesso, sem estar utilizando
corretamente a máscara. Serão disponibilizadas pela FGF 100
mascaras descartáveis na entrada para a área de competição.
Chegada das equipes de Higienização e Destinação de resíduos,
formada por 1 Supervisor e 2 Agentes de serviços Gerais.
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3

LIDER DA
ATIVIDADE
SUPERVISORES FGF

DETALHAMENTO

MINUTO A
MINUTO

-120

ATIVIDADE

Unir esforços junto ao delegado

RESPONSÁVEIS

LOCAL

Delegado, Supervisores FGF, Clubes, Credencimento ACEG e ARFOC

Estruturar as áreas de
trabalho de todas as
equipes de profissionais
envolvidos no novo
protocolo

Verificar e garantir que existe somente uma área de acesso para a área de
competições. No caso de identificação de mais de uma área de acesso, o
clube deve garantir o bloqueio desta(s) área(s) identificada(s) pelo
Delegado da partida. Cabe ao clube mandante disponibilizar controle de
acesso à Área de Competições (Utilizando-se de barreiras físicas ou
controladores de acesso). Verificar se todos estão utilizando-se dos EPI´s.
Verificar se o Totem de Álcool Gel está na entrada de acesso a Área de
competições, se está recarregado e funcionando (No caso de algum
problema com o totem, retirar o vasilhame do Totem e deixar a disposição
dos usuários em local em que todos possam visualizar e utilizar na
No caso de Febre ou tosse entrada da área de competições. Verificar se todos que estão adentrando
persistente e dificuldade a ,área de competição estão com temperatura sendo auferida (No caso de
respiratória, não vá ao jogo
uma pessoa identificada com febre, esta não terá acesso a área de
e avise imediatamente a competições). Nenhuma pessoas poderá entrar na Área de Competições,
FGF. Dirigir-se ao estádio mesmo com a credencial de acesso, sem estar utilizando corretamente a
sem acompanhantes , com máscara. Serão disponibilizadas pela FGF 100 máscaras descartáveis na
veiculo próprio, higienizar
entrada para a área de competição. Chegada da equipe de limpeza e
as mãos ao chegar ao
higienização, que fará a reposição do Álcool Gel, Aferição da temperatura
estádio e todas as vezes
e Higienização dos vestiários e banco de reservas. A ACEG E ARFOC
que tiver contato com
serão responsáveis pelo credenciamento dos profissionais de imprensa
pessoas. Utilizar máscara
(Repórteres fotográficos que ficarão dispostos dentro da Área de
de proteção durante todos
Competições e Profissionais da Emissora detentora dos direitos). O
o período de trabalho. Credenciamento abrirá neste horário e encerra em -30 do início da partida.
Neste momento será montada a estrutura de testes Covid em cada um
dos estádios em todos os jogos. Todos os 31 membros de cada delegação
que adentrarem à Área de Competições deverão apresentar os Laudos
dos testes realizados pela FGF para os profissionais de saúde na estrutura
do Laboratório assim como todos os profissionais da FGF, Equipe de
Controle de Dopagem e Arbitragem.
Serão testados na chegada ao estádio: TODOS os repórteres fotográficos,
gandulas, maqueiros, equipe de Higienização e Controle de Resíduos e
demais profissionais que trabalharão na transmissão do evento.

Acessos e Área de
Competições.

NR

4

LIDER DA
ATIVIDADE

MINUTO A
MINUTO

CLUBE MANDANTE

-120

ARBITRAGEM

DETALHAMENTO

Abertura dos portões para os torcedores

Os portões se manterão fechados até o
término da competição. Todos os
envolvidos no evento deverão estar
previamente credenciados conforme as
Diretrizes deste documento que foram
previamente acordadas entre todos os
participantes da competição.

DETALHAMENTO

5

ATIVIDADE

-120

RESPONSÁVEIS

LOCAL

Clubes

Portões de acesso às
arquibancadas e demais
áreas de acesso com
visibilidade para o
campo de jogo.

Os clubes mandantes devem garantir o fechamento de
todos os portões de acesso aos torcedores. Profissionais
pertencentes aos clubes que estiverem em serviço nos
estádios das partidas, não poderão adentrar as áreas de Todos os Estádios
visibilidade das partidas. Podendo permanecer dentro de
da retomada da
seus escritórios. Também os clubes que tiverem suas
competição.
delegações concentradas nos estádios poderão manter as
atividades de concentração normalmente durante a
realização dos jogos de outros clubes no estádio.

Chegada da Equipe de Arbitragem ao estádio

Delegado, Supervisor FGF e Equipe de Controle de Dopagem e Equipe
de Rouparia

Sala de Coleta e
Controle de Dopagem

No caso de Febre ou tosse persistente e
dificuldade respiratória, não vá ao jogo e avise
imediatamente a FGF. Dirigir-se ao estádio sem
acompanhantes, com veiculo próprio individual,
higienizar as mãos ao chegar ao estádio e todas as
vezes que tiver contato com pessoas. Utilizar
máscara de proteção até o início do aquecimento,
adentrar ao gramado e durante o sorteio de lado e
posse de bola. Manter distância de segurança de
1,5 metros durante aquecimento, e estada no
vestiário .

Somente entrarão na área de competições e vestiários da arbitragem os
4 árbitros. Não serão permitidos acesso a acompanhantes e dirigentes da
FGF/CEAF que não estejam devidamente credenciados e testados para
a Covid-19. Chegarão também neste horário a Equipe de Controle de
Dopagem, composta por 2 profissionais. Esta equipe não ficará dentro do
campo de jogo, devendo ficar acomodada na sala definida para a coleta
dos materiais. O sorteio dos atletas que realizarão a coleta de material,
será feito pela Equipe de Controle de Dopagem e comunicada aos clubes
ao término da partida. Diretamente no túnel de acesso aos vestiários.
Neste horário poderão adentrar, devidamente testados mais um roupeiro
para auxílio na montagem dos equipamentos do atletas

Vestiários, sala de
coleta de controle de
Dopagem e área de
competição
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LOCAL

6

PRODUTORA

-120

Montagem das propriedades comerciais da
competição

Produtora

Acesso área de
competições

Todos serão testados no acesso da Área de Competições. Somente os
Participarão até 3 profissionais da produtora para negativados para Covid-19 estarão aptos para o trabalho com o uso dos
montagem e retirada do púlpito da bola, placa de
Epi’s. A Lona de centro poderá ser colocada nos jogos em que haverá
fotos e totem de entrada. Não haverá túnel, e lona TV, mas a quantidade de profissionais da produtora não será alterada.
de centro do campo. Envolvidos no protocolo não Todos deverão manter-se, após montagem e retirada das propriedades,
podem permanecer em campo caso não tenham
dentro das áreas internas do estádio (Coxias e tuneis de acesso). O
atividade. Deixar o estádio assim que encerrado
Acesso destes profissionais deverá ser feito pelo acesso á Área de
suas atividades.
Competições e os materiais deverão já estar nos estádio
antecipadamente.

DETALHAMENTO

7

DELEGADO

-60

As equipes poderão se deslocar ao estádio, em 2
ônibus, evitando a aglomeração. Sugere-se chegar
ao estádio já pré-fardado (calções e camisas) para
diminuir o tempo de permanência nos vestiários.
Cada uma das equipes terá a seguinte composição
em sua delegação: 17 atletas, 5
dirigentes/colaboradores do administrativo e
futebol, treinador, treinador de goleiros, preparador
físico, médico, massagista ou fisioterapeuta, dois
seguranças na delegação, 1 analista de
desempenho e 1 roupeiro (Totalizando 31
pessoas). Devem ser identificados com credenciais
exclusivas de acordo com a função emitidas
previamente pela FGF. Seguranças do estádio
devem controlar o acesso.

DETALHAMENTO

8

DELEGADO

DETALHAMENTO

Horário limite para a chegada das duas delegações
ao estádio

-60

Higienização da área de competição

Delegado, Supervisores FGF, Clubes, Rouparia, sistema de som do
estádio

Sala de testes e
Campo de jogo

Acesso à Área de
Competições e
Vestiários , sistemas de
som, transmissão

O quantitativo de 31 pessoas por delegação não poderá ser alterado. O
que poderá ser alterada é a função dos profissionais que irão para o
Jogo. Por exemplo: serão 4 profissionais no banco de reservas. Se o
clube definir que deseja ter uma configuração de comissão técnica no
banco com Um treinador, Um auxiliar, Um Médico e Um Treinador de
goleiros, esta configuração deverá ser informada ao Delegado do Jogo o
momento da entrega das listas. Importante, que a presença de um
médico por equipe é obrigatório. Os profissionais que não forem ficar no
banco de reservas, deverão posicionar-se nas arquibancadas do estádio, Área de competições,
utilizando-se de Epi's, mantendo a distância de 1,5 metros entre os
Sonorização,,
mesmos. Estes poderão posicionar-se nas arquibancadas, atrás do
Hospitalidade e Tribuna
banco de reservas de suas respectivas equipes. Poderão ser utilizados
de honra/Camarotes.
mecanismos de comunicação entre os membros da comissão técnica.
Estes aparelhos deverão ser devidamente certificados pela Anatel, para
que não haja interferência nos veículos de comunicação que transmitirão
o evento. Os clubes mandantes deverão disponibilizar o acesso às
arquibancadas ou camarotes para os membros das delegações. O
Roupeiro que adentrou para auxilio, deverá deixar a área de
competições. Deverá ser realizado teste de som entre o sistema de som
do estádio e a emissora de transmissão dos jogos.
Delegado, Clubes e Empresa Responsável pela Limpeza e Higienização

Vestiários

Os clubes continuam com suas rotinas de limpeza das áreas de
Verificar previamente através de contato telefônico
competição. Teremos agregado a isto, a contratação de um empresa, por
com os gestores das equipes / Após o inicio da
Área de competições.
parte da FGF, para realizar a esterilização e destinação de resíduos após
partida, ida e volta intervalo.
a partida, por tratar-se de resíduos de classe 1 (Hospitalares).
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9

CLUBES

-50

Início do aquecimento das equipes das equipes no
campo de jogo (goleiros e atletas)

Clubes

Campo de jogo

O aquecimento deverá ser realizado todo dentro do
campo de jogo. Cada equipe deverá utilizar-se de
um dos lados do campo. Utilizando as mesmas
precauções utilizadas nos treinamentos durante a
pandemia do COVID-19.

O Preparador de Goleiros poderá realizar normalmente suas atividades
antes do jogo e durante a volta do Intervalo da partida.

Área de Competições

Checagem de equipamentos das duas equipes

Delegado e Clubes

Vestiários

DETALHAMENTO

10

DELEGADO

-45

Verificar os uniformes das equipes e arbitragem para identificar possíveis
conflitos de cor. Orientar previamente e verificar as cores das vestimentas
Verificar previamente através de contato telefônico
dos membros da comissão tecnica que ficarão no banco de reservas para Área de Competições
com os gestores das equipes.
o uso, se necessário, de coletes alterando a cor predominante da cor da
roupa destas pessoas .

DETALHAMENTO

11

DELEGADO

-45

DELEGADO

DETALHAMENTO

Delegado e Clubes

Buscar as listagens com a maior brevidade
possível. As equipes devem deixar a lista afixada Verificar na listagem que irá compor a comissão técnica do clube que irá
na porta do vestiário e outra entregue ao Delegado para o Banco de Reservas. Reiterando que cada equipe deverá ter um
do Jogo. Os supervisores da FGF deverão ficar
médico nesta equipe de profissionais.
com cópia das listas de atletas.

DETALHAMENTO

12

Divulgação e distribuição da lista de titulares das
equipes

-30

Final do credenciamento ARFOC e ACEG

Detentora dos direitos de transmissão

Serão credenciados 10 repórteres fotográficos para
a área de competição. Será proibida a permanência
e circulação de fotógrafos fora dos locais indicados
A empresa detentora dos direitos do evento, oportunizará a geração de
pela FGF e demarcados pela Arfoc. Não haverá
imagens com uma câmera exclusiva para os demais veículos de
reportagem na área de competição. Não haverá
comunicação. Todos deverão ao ingressar na área de competições, estar
Zona Mista, As imagens (incluindo as entrevistas)
utilizando-se dos Epi's e devidamente credenciados pela ARFOC-RS e
da partida serão cedidas ao vivo a todos os
ACEG-RS.
veículos de comunicação. Os repórteres
fotográficos deverão vir, de casa trajando roupas
na cor preta.

Digital e física para o
delegado da partida

Área de Competições

Entrada da área de
competições

Área de competições
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13

FGF

-30

Esvaziamento da área de competição

Delegado, Clubes e Supervisor FGF.

Campo de jogo e tuneis
de acesso

Ficam na área de competição apenas: Atletas,
treinador de cada equipe, preparador físico de cada
equipe, massagista ou fisioterapeuta de cada
equipe, médico de cada equipe, delegado do jogo,
6 seguranças da equipe mandante, 2 seguranças
da equipe visitante (no vestiário), 2 ou 4 controle de
doping, 4 ou 6 gandulas, 2 maqueiros, equipe de
geração de imagem da detentora dos direitos,
repórteres fotográficos, arbitragem e 1
representante da FGF. Todos, com exceção dos
atletas, arbitro e auxiliares 1 e 2, deverão usar
máscaras de proteção e manter a distancia de 1,5
metros entre pessoas. A limpeza das mãos deverá
ser recorrente a todos os envolvidos.

DETALHAMENTO

14

CLUBE MANDANTE

-15

As quantidades de gandulas: 4 prioritariamente
para os jogos classificatórios, 6 para as semi e
finais. As quantidades de maqueiros : 2. As
quantidades para o controle de doping: 2 para
todos os jogos.

DETALHAMENTO

15

CLUBES

-15

DETALHAMENTO

16

CLUBE MANDANTE

DETALHAMENTO

Gandulas, equipe de controle de doping e
maqueiros acessam o campo de jogo.

-12

Neste momento, deverão sair do campo de jogo e tuneis de acesso ao
campo de jogo, todos da delegação (31 pessoas) que não estão na
listagem entregue ao Delegado do jogo constando 4 membros da
comissão técnica, 11 jogadores titulares e 6 jogadores suplentes. Demais
pessoas da delegação poderão ficar dentro do vestiário e 5 min do início
da partida, deverão dirigir-se ao local para assistirem o jogo. Poderão
permanecer nas arquibancadas ou cadeiras logo atrás do banco de
reservas de seus respectivos clubes, os demais membros da delegação,
respeitando o distanciamento social de 1,5 metros. Poderão ainda
Area de Competições e
utilizar-se de outros espaços abertos dentro do estádio, respeitando o
Campo de Jogo.
distanciamento social de 1,5 metros.
Extraordinariamente ,nos jogos em que a FGF entender que seja
necessário, poderá a Federação Gaúcha de Futebol ser a responsável
pelos 6(seis) seguranças do Jogo.
Os seguranças do clube mandante 6(seis) são para a segurança do jogo.
Poderão ficar dentro dos vestiários do mandante, o mesmo numero de
profissionais que do visitante 2(dois) – Vide Planta de posicionamento do
Campo de jogo. As Forças de Seguranças Publicas definem seus
quantitativos em todas as áreas do evento.
Clubes e Delegado.

Campo de jogo

Os gandulas e maqueiros devem entrar para posicionamento, 30 minutos
antes do inicio da partida. Deverão utilizar-se de mascaras e será
Area de Competições e
fornecido álcool gel para limpeza das mãos e da bola do jogo, quando
Campo de Jogo.
ocorrer lances em que a bola seja trocada.

Fim do aquecimento das equipes no campo de jogo

Clubes e Delegado.

Campo de jogo e
vestiários

As equipes entram em seus vestiários para troca de
camisas e últimos ajustes. No intervalo só terão
acesso ao vestiário em caso de uso do banheiro.

O uso dos vestiários será facultativo. Todos os vestiários serão
devidamente esterilizados também por equipe contratada pela FGF.

Area de Competições

Irrigação superficial do gramado com uma leve
lâmina de água, uniforme em todo gramado, no
tempo máximo de 2min (verificar condições
climáticas)

Delegado, Supervisor e Clubes

Campo de jogo

Os funcionários da manutenção do gramado deverão permanecer fora do
campo de jogo, volta do gramado e tuneis de acesso. Tais profissionais
deverão ficar nas Coxias ou nas arquibancadas , com Epi's e respeitando
Funcionários de manutenção terão acesso apenas o distanciameto das outras pessoas de 1,5 metros. No intevalo da partida
Área de Competições e
se necessário. Devem ser acomodados em local
estes profisisonais poderão adentrar o campo, se necessário para
Campo de Jogo.
indicado pelo clube fora da área de competição. realização de algum reparo. No caso de alguma emergência, como troca
de redes, marcação do campo, troca de bandeiras de escanteio ou até
mesmo reparo nas traves das goleiras o Juiz solicitará ao Delegado do
Jogo a presença destes profissionais.

NR

LIDER DA
ATIVIDADE

MINUTO A
MINUTO

ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

LOCAL

17

CLUBES

-10

Jogadores reservas e comissão técnica deixam os
vestiários em direção ao banco de reservas

Supervisor e clubes

Túnel de acesso e
arquibancadas/hospitali
dade

Permanecerão no banco de reservas: 6 jogadores
reservas, treinador, preparador físico, medico e
Área de competições,
massagista ou fisioterapeuta. (Totalizando 10
Demais pessoas da delegação deverão dirigir-se ao local para assistirem
Hospitalidade e Tribuna
pessoas). Manter a distância de 1,5 metros entre as
o jogo.
de honra/Camarotes.
pessoas com uso de máscaras por todos que não
estiverem na equipe em campo.

DETALHAMENTO

18

CLUBE MANDANTE

-9

Ficará somente 1(um) profissional do clube
responsável pela manutenção do gramado. Este
profissional deverá ficar fora da área de
competição, adentrando nesta área somente no
intervalo e por necessidade técnica.

DETALHAMENTO

19

CLUBE MANDANTE

-12

DETALHAMENTO

20

CLUBE MANDANTE

-9

DETALHAMENTO

21

DELEGADO

DETALHAMENTO

Término da irrigação (se praticada)

-6

Clubes e Delegado.

Campo de jogo

Os funcionários da manutenção do gramado deverão permanecer fora do
campo de jogo, volta do gramado e tuneis de acesso. Tais profissionais
deverão ficar nas Coxias ou nas arquibancadas , com Epi's e respeitando
o distanciamento das outras pessoas de 1,5 metros. No intervalo da
Área de Competições e
partida estes profissionais poderão adentrar o campo, se necessário para
Campo de Jogo.
realização de algum reparo. No caso de alguma emergência, como troca
de redes, marcação do campo, troca de bandeiras de escanteio ou até
mesmo reparo nas traves das goleiras o Juiz solicitará ao Delegado do
Jogo a presença destes profissionais.

Divulgação das escalações no telão, na seguinte
ordem: Time Visitante, Time Mandante e Arbitragem

Delegado e Clubes

Sistema de som e
imagem

Delegado ou supervisor informam o Midia/Audio do
Estádio.

Será facultada a divulgação pelo sistema de som do estádio

Escritórios

Vídeo "Juntos Contra a Violência e o Preconceito”
(Áudio em estádios que não houver telão)

Clubes, Delegado e Supervisor

Sistema de som e
imagem

A liberação dos sinais de aúdio e vídeo serão
disponibilizados pela empresa dententora dos
direitos a todos os outros veículos de imprensa.
Possibilitando a cobertura do evento pelas rádios.

Obrigatória a divulgação da campanha

Escritórios

Jogadores titulares deixam os vestiários

Clubes, Supervisor e Delegado.

Túnel de acesso

Jogadores devem deixar os vestiários, em fila com
a distância de segurança 1,5 metros e assim se
mantém até a entrada em campo. Não haverá
crianças acompanhando os atletas.

Esta atitude de manutenção das distâncias tem um só objetivo: A
educação para o publico que estará assistindo pelos veiculo de
comunicação de que é importante manter a distância de 1,5 metros das
outras pessoas.

Área de Competições

NR

LIDER DA
ATIVIDADE

MINUTO A
MINUTO

22

DELEGADO

-5

DETALHAMENTO

23

OPERAÇÕES E
DELEGADO

-5

CLUBE MANDANTE

-5

DETALHAMENTO

25

OPERAÇÕES E
DELEGADO

-3

DETALHAMENTO

26

PRODUTORA

DETALHAMENTO

Jogadores titulares alinhados no túnel de entrada
para o gramado
Jogadores devem deixar os vestiários, em fila com
a distância de segurança 1,5 metros e assim se
manter até a entrada em campo. Não haverá
crianças acompanhando os atletas.
Árbitros e jogadores titulares entram em campo
(Ref. DT 05/18)

RESPONSÁVEIS

LOCAL

Delegados e Clubes

Túnel de acesso

Esta atitude de manutenção das distâncias tem um grande objetivo: A
educação para o público que estará assistindo pelos veiculo de
comunicação de que é importante manter a distância de 1,5 metros das
outras pessoas.

Area de Competições

Clubes, Repórteres Fotográficos e Supervisor FGF.

Campo de jogo

Somente os árbitros e capitães estarão junto a placa de perfilhamento.
Os Repórteres fotográficos deverão manter a distância de 1,5 metros
Jogadores se encaminham para o campo em suas entre si durante os deslocamentos de suas posição e a captação destas
posições. Perfilam para o sorteio, os árbitros e
imagens. Não será permitida a aglomeração de fotógrafos neste
capitães.
momento, sob pena de solicitação de exclusão e substituição de
credenciamento junto à entidade associativa de classe para os próximos
jogos.

DETALHAMENTO

24

ATIVIDADE

-2

Area de Competições

Execução Musica da FGF (Versão reduzida)

QUEM

Sistema de som

Delegado ou supervisor informam o Midia/Audio do
Estádio.

Obrigatória a divulgação da campanha

Escritórios

Capitães e árbitro fazem o sorteio em frente ao
pórtico da competição

Delegado e Clubes

Campo de Jogo

Somente estes ficam próximos para foto e sorteio.

Reporteres Fotográficos, fazem o registro e deslocam para suas
posições.

Area de Competições

Produtora retira placa de perfilhamento.

Produtora e Delegado

Campo de jogo, Coxias

3 profissionais da produtora farão este trabalho
seguindo as orientações de segurança de saúde.

No momento da entrada das equipes a Lona de Centro de Campo deverá
ser retirada pela equipe e posterior deverão retirar a placa de
Área de Competições
perfilhamento e Pórtico, não sendo permitida a entrada de mais
profissionais da produtora neste momento.

NR

LIDER DA
ATIVIDADE

MINUTO A
MINUTO

ATIVIDADE

27

ARBITRAGEM

-1

Últimos ajustes do árbitro para o início da partida
Checagem dos tempos com o Delegado e
detentora dos direitos de imagem da competição.

DETALHAMENTO

28

DELEGADO E
ARBITRAGEM

0

DETALHAMENTO

29

INTERVALO DE
JOGO

45

FINAL DO JOGO

90

ENTREVISTAS
COLETIVAS

DETALHAMENTO

Delegado e Arbitro

Campo de Jogo

Delegado dá o OK para o Arbitro e fica com o Arbitro a responsabilidade Área de Competições e
de iniciar a partida.
Campo de Jogo.

Início da partida

Delegado e Supervisor FGF.

Campo de Jogo

Manter o distanciamento indicado entre os
profissionais que estão atuando junto a partida.

Serão 52 profissionais dentro da área de competições aprovados pelo
protocolo junto ao Governo do Estado e Prefeituras. As forças de
segurança em apoio ao evento possuem liberdade para aumentar seus
efetivos sem consulta prévia.

Área de Competição

Fica facultada a utilização dos vestiários.

Clubes e Delegado.

Campo de Jogo

Fica facultada a utilização dos vestiários.

Clubes e Delegado.

Somente deverão utilizar o vestiário no final do
No final da partida somente terão acesso aos vestiários os membro das
jogo, atletas e membros da comissão técnica.
delegação (31) pessoas devidamente credenciadas para o Jogo.
Mantendo a distância recomendada. A hidratação Somente nas finas da competição, serão providenciados protocolos para
dos atletas deverá ser de forma individualizada.
o cerimonial da entrega das premiação ao finalistas. Este protocolo de
Utilizando-se de garrafas individuais ou copo
cerimonial será informado na reunião de alinhamento com os clubes
descartável.
envolvidos nas finais, pela FGF.

DETALHAMENTO

31

LOCAL

Somente deverão utilizar o vestiário no intervalo,
Fica facultada a utilização dos vestiários por parte dos clubes. Até o final
atletas e membros da comissão técnica. Mantendo
da partida nenhum membro da comissão técnica, com exceção do
a distância recomendada. Se tiverem de utilizar os
analista de desempenho, se este ficar fora do banco de reservas, poderá
vestiários, utilizar com uso de máscara. A
adentar aos vestiários através da área de competições. o Delegado do
hidratação dos atletas deverá ser de forma
jogo deverá pegar o nome deste profissional para que a segurança seja
individualizada. Utilizando-se de garrafas
informada e seu acesso liberado.
individuais ou copo descartável.

DETALHAMENTO

30

RESPONSÁVEIS

120

Somente os treinadores concederão entrevistas

Clubes, assessorias de Imprensa e Delegado.

Nas salas de coletiva, teremos um câmera para
As assessorias de imprensa dos clubes serão responsáveis pela
captação de imagem e som, um jornalista da FGF
montagem das coletivas. Fora da área de competições. Os clubes
com um número de Whatsapp previamente
poderão utilizar-se de softwares de reunião virtual para que as emissoras
distribuído às emissoras e este receberá uma
possam através de um link previamente enviado realizar suas perguntas
pergunta de cada emissora de radio e tv. Todos os
Um profissional de cada clube será entrevistado através deste sistema
presentes deverão utilizar-se de máscaras de
em cada jogo do restante da competição.
proteção

Área de Competição

Acesso aos Vestiários

Área de Competição

Sala de coletivas dos
Clubes

Escritórios

ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE EXAMES
Laboratório parceiro da FGF – Laboratório Qualitá. Contato Sr. Douglas: (51) 995956614
* Todos os atletas inscritos (até 32) e membros da delegação deverão realizar os testes.
* Os Laudos deverão ser impressos e trazidos junto com o supervisor da equipe para
apresentação na conferencia de documentos.
* Importante que após a realização dos testes os atletas mantenham distanciamento
social e uso de Epi’s.
* Após a emissão dos resultados, as equipes que tiverem atleta(s) positivo(s) para
Covid-19, deverão imediatamente isolá-los dos demais membros da delegação.
* Os demais membros das delegações, negativos após o PCR, estão aptos para as
viagens e período de concentração inicial conforme protocolo aprovado junto ao
Governo Estadual.
*Deverá ser disponibilizada em cada estádio para o restante da operação uma sala para
coleta dos exames no dia dos jogos para o Staff. Prioritariamente na entrada da área de
competições.

Calendário de Testes Pré Competição
CLUBES, DELEGADOS E STAFF
Brasil
Pelotas
Delegado FGF Pelotas
São Luiz
Ypiranga
Internacional
Grêmio
Delegado FGF POA
Caxias
Delegado FGF CAXIAS
Juventude
Delegado FGF JUVENTUDE
Esportivo
Delegado FGF BENTO
São José
Novo Hamburgo
Delegado FGF NH
Aimoré
Delegado FGF SÃO LEOPOLDO
Equipe da FGF
Arbitros
Equipe Controle Dopagem

DATAS COLETAS PCR HORÁRIO
LOCAL DE COLETA
21/07
8:00
ESTADIO BENTO FREITAS
21/07
8:00
ESTÁDIO BOCA DO LOBO
21/07
8:00
ESTÁDIO BOCA DO LOBO
20/07
8:00
ESTÁDIO 19 DE OUTUBRO
20/07
15:00
ESTÁDIO COLOSSO DA LAGOA
20/07
16:00
CT PARQUE GIGANTE
20/07
16:00
CT LUIZ CARVALHO
20/07
16:00
CT LUIZ CARVALHO
21/07
8:00
ESTÁDIO CENTENÁRIO
21/07
8:00
ESTÁDIO CENTENÁRIO
21/07
10:00
ESTADIO ALFREDO JACONI
21/07
10:00
ESTADIO ALFREDO JACONI
21/07
13:00
ESTADIO MONTANHA DOS VINHEDOS
21/07
13:00
ESTADIO MONTANHA DOS VINHEDOS
21/07
8:00
ESTADIO FRANCISCO NOVELLETTO
21/07
11:00
ESTADIO DO VALE
21/07
11:00
ESTADIO DO VALE
21/07
13:00
ESTÁDIO CRISTO REI
21/07
13:00
ESTÁDIO CRISTO REI
20/07
10:00
SEDE DA FGF
20/07
10:00
SEDE DA FGF
20/07
10:00
SEDE DA FGF

DATA RESULTADOS
22/07
22/07
22/07
21/07
21/07
21/07
21/07
21/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07

HORÁRIO
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Save Zone - Estádios
• Restrição: torcedores de qualquer uma das
torcidas não poderão ficar no perímetro de Save
Zone a partir de duas horas antes do início das
partidas e uma hora após o término das mesmas.
• Seguranças privados, uso de gradis e forças
públicas farão o trabalho.

Centro de Comando Operacional da FGF

Operação monitorada Minuto a Minuto de dentro da FGF com 2
profissionais na Sede da FGF, 6 supervisores de Competição que
estarão nos estádios junto com os Delegados dos Jogos.
Coordenador de Segurança FGF – Cel Elvio – 51 99984-0991

QUADRO RESUMO - Operações FGF
22/jul (QUARTA) ou 23/jul (QUINTA)
RODADA
4°
4°
4°
4°
4°
4°

LOCAL
PRIORITARIAMENTE
- POA
PRIORITARIAMENTE
- CAXIAS DO SUL
PRIORITARIAMENTE
- PELOTAS
PRIORITARIAMENTE
- CAXIAS DO SUL
PRIORITARIAMENTE
- SÃO LEOPOLDO
PRIORITARIAMENTE
- NOVO HAMBURGO

ESTADIO

PARTIDA

DATA/HORA

SUPERVISOR

DELEGADO DO
JOGO

CONTATOS OP.
ESTADIOS

FONE

A DEFINIR

INTERNACIONAL X GRÊMIO

22/07 - 21:30

CRISTIAN PIVA

MARCOS KADURE

MARINA

51 99348 3192

A DEFINIR

YPIRANGA X ESPORTIVO

23/07 – 17:00

RAFAEL MAYDANA

NAIRO

ALEXANDRE

54 98400 1712

A DEFINIR

PELOTAS X BRASIL

22/07 – 21:30

PEDRO PERFEITO

MARQUINHOS

FERNANDO

53 98115 4544

A DEFINIR

JUVENTUDE X CAXIAS

23/07 - 11:00

CECILIO MARQUES

ARI

MARCIANO

54 99194 2933

A DEFINIR

SÃO LUIS X SÃO JOSÉ

23/07 – 19:00

LEONARDO SENNA

ELOI

LUCAS KUNRATH

51 99333 5320

A DEFINIR

NOVO HAMBURGO X AIMORÉ

23/07 – 21:30

CLÓVIS MARTINS

PAULÃO

DIEGO

51 98166 5211

25/jul (SABADO) OU 26/jul (DOMINGO)
RODADA
5°
5°
5°
5°
5°

5°

LOCAL
PRIORITARIAMENTE
- POA
PRIORITARIAMENTE
- BENTO GONÇALVES
PRIORITARIAMENTE
- SÃO LEOPOLDO
PRIORITARIAMENTE
- POA
PRIORITARIAMENTE
- NOVO HAMBURGO
PRIORITARIAMENTE
- CAXIAS DO SUL

CONTATOS OP.
ESTADIOS

FONE

MARCOS CADORE

MELO

51 99979 2979

CRISTIAN PIVA

PAULÃO

EDEMIR

54 98115 9507

25/07 – 19:00

RAFAEL MAYDANA

NAIRO

LUCAS KUNRATH

51 99333 5320

SÃO JOSE X NOVO HAMBURGO

26/07 – 19:00

CLÓVIS MARTINS

NILTON

51 98325 0097

A DEFINIR

BRASIL X JUVENTUDE

26/07 -16:00

CECILIO MARQUES

ELOI

DIEGO

51 98166 5211

A DEFINIR

CAXIAS X PELOTAS

26/07 – 16:00

PEDRO PERFEITO

ARI

ALEXANDRE

54 98400 1712

CONTATOS OP.
ESTADIOS

FONE

ESTADIO

PARTIDA

DATA/HORA

SUPERVISOR

A DEFINIR

GRÊMIO X YPIRANGA

26/07 - 11:00

LEONARDO SENNA

A DEFINIR

ESPORTIVO X INTERNACIONAL

25/07 - 19:00

A DEFINIR

AIMORÉ X SÃO LUIS

A DEFINIR

29/jul (QUARTA) - Todos jogos
RODADA
6°
6°
6°
6°
6°
6°

LOCAL
PRIORITARIAMENTE
- NOVO HAMBRGO
PRIORITARIAMENTE
- POA
PRIORITARIAMENTE
- CAXIAS DO SUL
PRIORITARIAMENTE
- POA
PRIORITARIAMENTE
- BENTO GONÇALVES
PRIORITARIAMENTE
- CAXIAS DO SUL

ESTADIO

PARTIDA

HORA

SUPERVISOR

A DEFINIR

NOVO HAMBURGO X GRÊMIO

29/07 - 21:30

RAFAEL MAYDANA

Eloi

DIEGO

51 98166 5211

A DEFINIR

INTERNACIONAL X AIMORÉ

29/07 - 21:30

CRISTIAN PIVA

Marcos
Cadore

MARINA

51 99348 3192

PEDRO PERFEITO

Ari

ALEXANDRE

54 98400 1712

LEONARDO SENNA

Paulão

MELO

51 99979 2979

CLÓVIS MARTINS

Nairo

EDEMIR

54 98115 9507

CECILIO MARQUES

ARI

MARCIANO

54 99194 2933

A DEFINIR

PELOTAS X SÃO JOSE

A DEFINIR

SÃO LUIS X BRASIL

A DEFINIR

YPIRANGA X CAXIAS

A DEFINIR

JUVENTUDE X ESPORTIVO

29/07 - 21:30
29/07 - 21:30
29/07 - 21:30
29/07 - 21:30

Mapa de Posicionamento Estrutura Jogo – COVID-19

Repórteres Fotográficos
Médicos
Atletas Reservas
Treinadores
Prep. Físicos
Massagista ou fisio.
Delegado
4° Árbitro
TV Eng e ao Vivo
Controle Dopagem
Gandulas
Maqueiros
Seguranças

Luciano Dahmer Hocsman
Presidente da Federação Gaúcha de Futebol

