
PROTOCOLO DETALHADO E MANUAL DE
DIRETRIZES OPERACIONAIS DO FUTEBOL GAÚCHO 

2021



TABELA OFICIAL FGF - 2020 TABELA COVID -19 
4° RODADA 4° RODADA

Previsão gastos jogo: R$ 810,00 Previsão gastos jogo: R$  5..400,00

Concentração: Estadio Centenário
Gasto Prev: R$ 800,00 (com alimentação)

Concentração: Hotel em Caxias 
Gasto Prev: R$ 5.300,00

Deslocamento: 5 km
Gasto Prev: R$ 10,00 (ônibus próprio)

Deslocamento: 10 km 
Gasto Prev: R$ 100,00 (ônibus próprio)

5° RODADA 5° RODADA

Previsão gastos jogo: R$ 800,00 Previsão gastos jogo: R$ 5.400,00

Concentração: Estadio em Caxias
Gastos Prev: R$ 800,00 (Alimentação)

Concentração: Hotel em Caxias 
Gastos Prev: R$ 5.300,00

Deslocamento: Sem deslocamento Deslocamento: 10 Km 
Gasto Prev: R$ 100,00

6° RODADA 6° RODADA

Previsão gastos jogo: R$ 8.200,00 Previsão gastos jogo: R$  5.700,00

Concentração: Hotel em Erechim (2 Pernoite)
Gasto Prev: R$ 7.000,00 (Hosp e alimentação)

Concentração: Hotel em Caxias 
Gasto Prev: R$ 5.300,00

Deslocamento: 295 Km  (ônibus prório)
R$ 1.200,00 (Caxias x Erechim x Caxias)

Deslocamento: R$ 300,00 (ônibus próprio)
40 km (Caxias x Bento x Caxias)

Total tabela oficial:
R$ 9.810,00

Total tabela COVID – 19: 
8 Dias concentrados= R$ 42.400,00 

Combustível = R$ 500,00
Total = R$ 42.900,00

SER CAXIAS 
Este Manual de Diretrizes foi desenvolvido em concordância com as normas

operacionais da Federação Gaúcha de Futebol, com o objetivo de padronizar e
aperfeiçoar as operações durante os jogos do Futebol Gaúcho no ano de 2021,
pandemia COVID-19, sendo atualizado conforme as normas dos protocolos
sanitários utilizados durante o ano de 2020 nas competições regionais, nacionais e
internacionais, cujas normas foram aceitas e aprovadas pelo Governo do Estado do
Rio Grande do Sul.

A Federação Gaúcha de Futebol, no intuito de colaborar com a diminuição
dos riscos da contaminação pelo Covid-19, lembra aos clubes filiados os 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 estruturas físicas.

A intenção de sugerir essas medidas protetivas é garantir o andamento da
competição, de forma segura.
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1. 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.

2. 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 desinfectados.

3. Com o alerta dos cuidados que devem ser adotados quanto 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.

4. 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.

5. 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 municipais informarem que a circulação de pessoas em
ambientes fechados é seguro.

6. 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.

7. 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.

PROTOCOLO DETALHADO E MANUAL DE
DIRETRIZES OPERACIONAIS DO FUTEBOL GAÚCHO 2021



8. Os médicos de cada clube certamente tomarão providências de atendimento seguro como individualização das consultas, higienização de equipamentos e das 
mãos, usa 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 oum sintomas respiratórios, esse indivíduo deve ser IMEDIATAMENTE, isolado. Confirmando o diagnóstico, este 
DEVE cumprir os prazos de quarentena estipulados segundo as orientações dos orgãos federais e estaduais de saúde.

8. Os médicos de cada clube certamente tomarão providências de atendimento seguro como individualização das consultas, higienização de equipamentos e das
mãos, usa 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 ou sintomas respiratórios, esse indivíduo deve ser IMEDIATAMENTE, isolado. Confirmando o diagnóstico, este
DEVE cumprir os prazos de quarentena estipulados segundo as orientações dos órgãos federais e estaduais de saúde.

9. Relembrar aos médicos dos clubes que o melhor diagnóstico torácico para a COVID-19 é a tomografia computadorizada e não o RX simples.

10. Os clubes devem atestar à FGF através do médico os resultados dos exames de COVID-19 dos atletas e comissão técnica (RT-PCR, sorológico para detecção de
Imunoglobulinas G (IGG) ou teste sorológico de anticorpos neutralizantes), com antecedência mínima de 12h antes de cada partida, bem como antes dos jogos das
fases Quartas de Final, Semifinais e Finais, isso através do modelo de atestado (anexo) enviado pela FGF, assinado e carimbado pelo médico responsável e o
presidente do clube, onde a declararão que os constantes da respectiva lista estão com os prazos de imunidade vigentes ao COVID -19 e/ou estão testados (RT-PCR)
com resultado negativo.

11. As equipes devem atentar-se às validades dos testes para envio do atestado: 96h de antecedência para RT-PCR e até 45 dias para IgG ou Imunológico de
Anticorpo Neutralizante.

12. 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 e teste Imunológico de Anticorpo Neutralizante podem ser critérios de
liberação segura do atleta.

13. Todos os resíduos gerados durante a realização dos jogos devem ser corretamente recolhidos e destinados para que não haja posterior contaminação.

14. Haverá medição de temperatura realizada em todos os integrantes do evento cuja responsabilidade de fornecer o termômetro é do clube mandante, podendo
ocorrer penalização para o mesmo caso não forneça o termômetro.

15. Todos os 32 integrantes das delegações devem constar em listagem previamente enviada à FGF através do e-mail: competicoes@fgf.com.br

16. A lista conforme modelo que será colocado no site, deve ser enviada para o e-mail competicoes@fgf.com.br, com até 12 horas de antecedência a partida,
neste documento deve conter o quantitativo de 32 pessoas.(18 atletas, 04 membros da comissão técnica, 03 seguranças e mais 07 integrantes) que poderão
adentrar ao estádio.
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17. Lista de funcionários que realizam serviços essenciais do jogo como por exemplo, secretaria, manutenção e etc., deve ser enviada para
competicoes@fgf.com.br, com até 12 horas que antecede a partida. Estes não podem estar na área de competição, os mesmos devem permanecer em suas salas e
somente se acionados devem comparecer. (Esta lista tem um limite de até 10 pessoas)

18. Para todos os jogos, pós-pandemia COVID-19, os clubes mandantes e visitantes deverão seguir o cronograma e Count Down (minuto a minuto) enviado aos
clubes participantes:
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QUANTITATIVO 
FEDERAÇÃO QUANTIDADE

Delegado 01
Delegado Financeiro 01

Supervisor de Campo 01

ARBITRAGEM QUANTIDADE
Árbitros de Campo 04

Técnico de Arbitragem 01

CLUBES DELEGAÇÕES QUANTIDADE

Atletas por equipe mandante 18
Atletas equipe visitante 18

Comissão Técnica mandante 04

Comissão Técnica visitante 04

Seguranças equipe mandante 03 (01 controlador de acesso mais  02 seguranças)

Seguranças equipe visitante 03 

Complemento de quantitativo equipe mandante 07
Complemento de quantitativo equipe visitante 07

Obs: Em qualquer jogo da competição, a critério da FGF, essa poderá dispor de seguranças privados por critérios de oportunidade e conveniência, 
para  garantir o bom desenvolvimento da partida.

I M P R E N S A QUANTIDADE
Equipe de transmissão detentora 10
Jornais/sites/TV's não detentoras 08

Fotógrafos 08
Rádio 08

O credenciamento prévio dos referidos profissionais de imprensa será de responsabilidade das respectivas entidades de classe (ACEG e ARFOC).

SERVIÇOS ESSENCIAIS QUANTIDADE

Das ambulâncias (UTI Móvel) 03

Gandula 06

Maqueiro 02

TOTAL DE PARTICIPANTES DO EVENTO 117



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

NR LIDER DA ATIVIDADE
MINUTO A 
MINUTO

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS LOCAL

1
DELEGADO E
SUPERVISOR

-180
Checagem das instalações pelo

Delegado da Partida Delegado, Supervisor FGF, Reponsável do clube mandante

Visita prévia dos delegados e 
Supervisor FGF

aos estádios

DETALHAMENTO

No caso de Febre ou tosse persistente e 
dificuldade respiratória, não vá ao jogo e 

avise imediatamente a FGF.
Chegada dos profissionais da segurança do 
clube mandante que irão permanecer no 

acesso único ao estádio.
Dirigir-se ao estádio sem acompanhantes 

com veiculo próprio, higienizar as mãos ao 
chegar ao estádio e todas as vezes que 

tiver contato com pessoas. Utilizar 
máscara de proteção durante todo o 

período de trabalho. Manter 
distanciamento recomendado.

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 à área de competições. Verificar 

se todos que estão adentrando a área de competição estão com 
temperatura sendo aferida (no caso de uma pessoa identificada com 

febre, esta não terá acesso a área de competições).
Nenhuma pessoa poderá entrar na Área de Competições, mesmo com 
a credencial de acesso, sem estar utilizando corretamente a máscara.  

Acessos e Área de Competições 
e instalações para membros das 
delegações que não irão ficar na 

área de competição.



2 SUPERVISOR FGF -120 Credenciamento da imprensa Delegado, Supervisor FGF, Representante do clube mandante
Estipulado pela equipe 

mandante em acordo com o 
delegado e o Supervisor FGF

DETALHAMENTO

Liberação de acesso dos profissionais de 
imprensa, que  forem credenciados 

previamente,  pelos seus respectivos 
órgãos de classe

A FGF deve ter acesso a lista de 
credenciados para partida até as 17h do 

último dia útil anterior a partida. 
Lista de credenciados deve ser enviada 

para FGF via e-mail: 
competicoes@fgf.com.br

(ACEG E ARFOC).

Verificar se o totem de álcool gel está na entrada de acesso a área de 
competições. Se o mesmo 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 entrada da área de competições). Verificar se todos que estão 
adentrando a área de competição estão utilizando-se de EPI’s. Verificar 
se todos que entrarem na área de competições estão com temperatura 
sendo aferida (No caso de uma pessoa identificada com febre, esta não 

terá acesso a área de competições). Garantir o preenchimento e 
assinatura do termo de responsabilidade, certificando que o  

profissional está assintomático nos prazos estipulados pelo referido 
termo. Nenhuma pessoa poderá entrar na área de competições, mesmo 

com a credencial de acesso, sem estar utilizando corretamente a 
máscara. A ACEG E ARFOC serão responsáveis pelo credenciamento dos 
profissionais de imprensa e detentoras dos direitos de transmissão. O 

Credenciamento abrirá neste horário e encerra aos -30 minutos.

Acessos e Área de Competições.



3 CLUBE MANDANTE -120
Controle do acesso de público aos 

estádios
Clube Mandante Portões de acesso

DETALHAMENTO

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.

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 visibilidade das partidas. Podendo 

permanecer dentro de seus escritórios. O clube mandante deverá 
manter uma equipe de manutenção afim de garantir o 

desenvolvimento normal da partida, estes profissionais deverão ficar 
em áreas específicas, isolados da Área de Competição e caso 

necessitem atuar devem estar utilizando EPI’s.  Também os clubes 
que tiverem suas delegações concentradas nos estádios poderão 

manter as atividades de concentração normalmente durante a 
realização dos jogos de outros clubes no estádio.

Evitando que os alojados circulem na area de competição.

Todos os Estádios da 
competição.



5 ARBITRAGEM -120
Chegada da equipe de arbitragem  ao 

estádio e quando acordado de controle 
de doping

Delegado, Supervisor FGF e Equipe de Arbitragem
Vestiario arbitragem e Área de 

Competição

DETALHAMENTO

Na sua chegada todos os membros terão 
sua temperatura aferida.  Deverão 

utilizar a máscara de proteção até o início 
do aquecimento, quando 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. 
(CEAF)

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..

Vestiário e área de competição

6 DELEGADO -100
Conferir as condições de higienização na 

Área de Competição
Delegado, Supervisor FGF e responsável Clube mandante Vestiários

DETALHAMENTO
Verificação das condições de higiene e 

prevenção, bem como dos equipamentos 
para higienização.

Os clubes são responsáveis pelas rotinas de limpeza das áreas de 
competição. Alertamos para a correta coleta dos lixo e resíduos 

produzidos antes do início das partidas. 
Área de competições.



7 Supervisor FGF -60
Horário limite para a chegada das duas 

delegações ao estádio
Supervisor FGF, Clubes e seguranças (clube mandante)

Acesso as áreas compativeis de 
cada função

DETALHAMENTO

As equipes deverão deslocar-se para o 
estádio, 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: 18 
atletas, 04 integrantes da comissão 

técnica, 3 seguranças e 07 integrantes da 
delegação (Totalizando 32 pessoas). 

Seguranças do estádio devem controlar o 
acesso.

O quantitativo de 32 pessoas por delegação não poderá ser alterado.
Importante: A presença de um médico por equipe é obrigatória ou 
em caso de comum acordo entre as equipes, o profissional poderá 

atuar em ambas.
Os profissionais que não forem ficar no banco de reservas, deverão 
posicionar-se nas arquibancadas do estádio, utilizando-se de Epi's, 

mantendo a distância de 1,5 metros entre os mesmos. Estes poderão 
posicionar-se nas arquibancadas ou espaço reservado, atrás do 

banco de reservas de suas respectivas equipes. Os clubes mandantes 
deverão disponibilizar o acesso às arquibancadas ou camarotes para 

os membros das delegações. 
As equipes devem chegar ao estádio com 15 minutos de diferença, 

para evitar aglomeração na entrada ao estádio.

Área de competições, 
vestiários, arquibancadas, 

camarotes e Tribunas de honra

8 CLUBES -50
Início do aquecimento das equipes e 

árbitros
Clubes Campo de jogo

DETALHAMENTO

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  e Preparador Físico. Área de Competições



9
DELEGADO E 

SUPERVISOR FGF
-45 Chegada de gandulas e maqueiros Delegado e Supervisor FGF Estádio

DETALHAMENTO
Verificação da chegada de gandulas e 

maqueiros.

Tempo máximo para chegada de gandulas e maqueiros, e 
conferência de documentos.

Os documentos devem ser entregues ao delegado da partida.

Área de Competições e campo 
de jogo

10 DELEGADO -45
Checagem de equipamentos das duas 

equipes
Delegado e Clubes Vestiários

DETALHAMENTO
Verificação de uniforme das equipes e da 

arbitragem.

Verificar os uniformes das equipes e arbitragem para identificar 
possíveis conflitos de cor. Orientar previamente e verificar as cores 
das vestimentas dos membros da comissão técnica que ficarão no 

banco de reservas para o uso, se necessário, de coletes alterando a 
cor predominante da cor da roupa destas pessoas.

Área de Competições

11 DELEGADO -45
Divulgação e distribuição da lista de 

titulares das equipes
Delegado e Clubes

Digital e física para o delegado 
da partida

DETALHAMENTO

Buscar as listagens com a maior 
brevidade possível. As equipes devem 

deixar a lista afixada na porta do 
vestiário e outra entregue ao Delegado 

do Jogo. Os supervisores da FGF deverão 
ficar com cópia das listas de atletas.

Verificar na listagem quem irá compor a comissão técnica do clube 
que irá para o banco de reservas. Reiterando que cada equipe 

deverá ter um médico nesta equipe de profissionais ou em caso de 
comum acordo entre as equipes, o profissional poderá atuar em 

ambas..

Área de Competições.



12
DELEGADO E 

SUPERVISOR FGF
-30 Final do credenciamento ARFOC e ACEG Detentora dos direitos de transmissão

Entrada da área de 
competições

DETALHAMENTO

Posicionamento da equipe detentora dos 
direitos de trasmissão, jornalistas dos 

demais veículos não detentores, 
fotográfos e radialistas. 

Todos deverão estar utilizando-se dos Epi's e devidamente 
credenciados pela ARFOC-RS e ACEG-RS.

Área de competições, 
arquibancada e cabines

13 FGF -30 Esvaziamento da área de competição Delegado, Clubes e Supervisor FGF.
Campo de jogo e tuneis

de acesso

DETALHAMENTO

Ficam na área de competição apenas: 18 
atletas, treinador, preparador físico, 

massagista ou fisioterapeuta e médico, 
delegado do jogo, 01 controlador de acesso,

02 seguranças da equipe mandante, 3 
seguranças da equipe visitante (no vestiário), 
6 gandulas, 2 maqueiros, equipe de geração 

de imagem, 1 fotógrafo de cada clube, 
arbitragem e 1 representante da FGF. Todos, 
com exceção dos atletas, árbitro e auxiliares 
1 e 2, deverão usar máscaras de proteção e 

manter a distância de 1,5 metros entre 
pessoas. A limpeza das mãos deverá ser 

recorrente a todos os envolvidos.

Neste momento, deverão sair de campo, todos da delegação que não são 
membros da comissão técnica ou atletas.

A listagem entregue ao delegado da partida constando 04 membros da 
comissão técnica, 11 jogadores titulares e 07 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
utilizar-se de outros espaços abertos dentro do estádio, respeitando o 

distanciamento social de 1,5 metros.
Deverá conter álcool gel 70% nas seguintes áreas: 

- No acesso único para o estádio
- Reservados Técnicos (banco de reservas)
- Para gandulas e maqueiros (individual)
- Local reservado ao delegado da partida

- Espaço reservado ao policiamento

Área de Competições e Campo de 
Jogo.



14 CLUBE MANDANTE -15
Gandulas e maqueiros acessam o campo 

de jogo.
Clubes e Delegado. Campo de jogo

DETALHAMENTO

As quantidades de gandulas: 06.
As quantidades de maqueiros: 02

.  As quantidades para controle de  
doping quando acordado.(Caso tenha 

exame)

Os gandulas e maqueiros devem entrar para posicionamento, 10 
minutos antes do inicio da partida. Deverão utilizar-se de máscaras, 
e o clube mandante fornecerá álcool gel para limpeza das mãos e 

da bola do jogo, quando ocorrer lances em que a bola seja trocada.

Área de Competições e Campo 
de Jogo.

15 CLUBES -15
Fim do aquecimento das equipes no 

campo de jogo
Clubes e Delegado. Campo de jogo e vestiários

DETALHAMENTO
As equipes entram em seus vestiários 

para troca de camisas e últimos ajustes.
O uso dos vestiários será facultativo. Todos os vestiários deverão 

estar devidamente higienizados.
Área de Competições

16 CLUBE MANDANTE -12 Manutenção pré-jogo do gramado Delegado, Supervisor FGF e responsável do clube mandante Campo de jogo

DETALHAMENTO Manutenção do gramado
O funcionário da manutenção do clube mandante, preparação e 

manutenção final que antecede a partida.
Campo de Jogo.

17 CLUBE MANDANTE -12 Divulgação das escalações Delegado, Supervisor FGF e responsável do clube mandante Estádio

DETALHAMENTO

Caso o clube tenha sistema de áudio e 
vídeo no estádio.

No telão ou sistema de som do estádio, 
na seguinte ordem: Time Visitante, Time 

Mandante e Arbitragem. 
Se houver sistema de som ou imagem 

no estádio.

Delegado ou supervisor FGF informam o  Midia/Áudio do Estádio Sala técnica de som e Imagem



18 CLUBES -10
Jogadores reservas e comissão técnica 

deixam os vestiários em direção ao 
banco de reservas

Supervisor FGF e clubes
Túnel de acesso e 

arquibancadas/hospitalidade

DETALHAMENTO

Permanecerão no banco de reservas: 07 
jogadores reservas, treinador, 

preparador físico, médico e 
fisioterapeuta ou massagista. 

(Totalizando 11 pessoas). Manter a 
distância de 1,5 metros entre as pessoas 

com uso obrigatório das máscaras em 
quanto permanecerem no espaço 

reservado a comissão técnica e atletas 
suplentes.

Demais pessoas da delegação deverão dirigir-se ao local 
(arquibancadas, tribunas ou camarotes) para assistirem o jogo. O uso 
de máscara é obrigatório durante todo o período de permanência no 

estádio.

Área de competições, 
Hospitalidade e Tribuna de 

honra/Camarotes.

19 CLUBE MANDANTE -9
Ajuste final da equipe de manunteção do 

campo de jogo
Responsável do clube mantande, Delegado e Supervisor FGF Área de Competição

DETALHAMENTO

Funcionários de manutenção terão 
acesso apenas se necessário. Devem ser 

acomodados em local indicado pelo 
clube fora da área de competição.

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 partida estes profissionais poderão adentrar 
o campo, se necessário para realização de algum reparo. O árbitro 

solicitará ao Delegado do Jogo a presença destes profissionais.

Área de Competições e Campo 
de Jogo



20 DELEGADO -6
Entrada em campo das equipes e 

arbitragem
Responsável do clube mantande, Delegado e Supervisor FGF Túnel de acesso

DETALHAMENTO

Jogadores e arbitragem 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. 

Estas medidas visam a segurança de todos os envolvidos na 
operação do jogo.

Área de Competições

21 DELEGADO -5
Jogadores titulares enfileirados na  

entrada para o gramado
Supervisor FGF e Delegado Túnel de acesso

DETALHAMENTO

Jogadores e arbitragem enfileirados 
adentram ao gramado com a distância de 

segurança 1,5 metros. Não haverá 
crianças acompanhando os atletas. 

Orientação e acompanhamento 
Área de Competições

22 DELEGADO -5
Árbitros e jogadores titulares entram em 

campo 
Clubes, Supervisor e Delegado Túnel de acesso

DETALHAMENTO
Jogadores se encaminham para o campo 

em suas posições. Perfilam para o 
sorteio, os árbitros e capitães.

Somente os árbitros e capitães estarão junto painel publicitário. Os 
repórteres fotográficos deverão posicionar-se fora do campo de 

jogo, mantendo o distanciamento de 1,5 metros. 
Área de Competições



23
DELEGADO

ARBITRAGEM 0 Início da partida Delegado e Supervisor FGF Campo de Jogo

DETALHAMENTO
Manter o distanciamento indicado entre 
os profissionais que estão atuando junto 

a partida.

Serão 117 profissionais devidamente identificados, atletas, 
comissões técnicas, gandulas, maqueiros, fotógrafos, repórteres, 
técnicos de som e imagem, delegado FGF, supervisor FGF e etc)   

dentro da área de competição 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

24 INTERVALO DE JOGO 45 Fica facultada a utilização dos vestiários. Clubes e Delegado. Campo de Jogo

DETALHAMENTO

Somente deverão utilizar o vestiário no 
intervalo, atletas e membros da comissão 

técnica. Mantendo a distância 
recomendada. A hidratação dos atletas 

deverá ser de forma individualizada.
Utilizando-se de garrafas individuais ou 

copo descartável.

Fica facultada a utilização dos vestiários por parte dos clubes aos 
atletas e membros da comissão técnica que estão no reservado.

Área de Competição

25 FINAL DO JOGO 90 Fica facultada a utilização dos vestiários. Clubes e Delegado Acesso aos Vestiários

DETALHAMENTO

Somente deverão utilizar o vestiário no 
final do jogo, atletas e membros da 

comissão técnica. Mantendo a distância 
recomendada. A hidratação dos atletas 

deverá ser de forma individualizada.
Utilizando-se de garrafas individuais ou 

copo descartável.

No final da partida somente terão acesso aos vestiários os membro 
das delegações devidamente credenciadas para o Jogo.

Somente nas finais da competição, serão providenciados protocolos 
para o cerimonial da entrega das premiação aos finalistas. Este 

protocolo de cerimonial será informado na reunião de alinhamento 
com os clubes envolvidos nas finais, pela FGF.

Área de Competição




