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NORMATIVA
PROTOCOLOS E LOGÍSTICA

 

DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL



Objetivos
A Copa Gaúcha de Futebol Feminino sub-17 tem por objetivo ser uma retomada das

competições oficiais para as meninas jovens que praticam futebol no Estado do Rio Grande do

Sul, e tiveram suas atividades interrompidas devido a pandemia do Covid que se espalhou

pelo mundo inteiro. Por ser uma categoria amadora e de base, a mesma está aos poucos

retornando as atividades e uma competiçao oficial dessa Federação passa a ser fundamental

na retomada de atividades e sonhos dessas meninas. 
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Sobre os Jogos 

Devido a sequencia de jogos que se farão necessárias e levando em conta que é uma

competição de retomada de atividades para essas meninas, as partidas da Competição

terão dois tempos com duração de 30' cada, com intervalo de 10' e ocorrerão nos campos

03 e 04 do CT Hélio Dourado, sem a presença de público. Salvo a final, que pode vir a

acontecer no Mini-Estádio do Local, e com possibilidade de abrirmos para as torcidas

dos clubes finalistas. Teremos uma entrada única para a competição, estando

autorizados a entrarem apenas as pessoas credenciadas, respeitando o quantitativo

permitido da Competição. As estruturas disponibilizadas serão montadas apenas para a

competição e os Clubes deverão seguir o cronograma e as normas de utilização

determinadas pela FGF. 
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CT Hélio Dourado, Gremio FBPA, , Eldorado do Sul

 

Campo 03

 

Campo 04

 

Vestiários
Mandante e Visitante 

 

Vestiário
Arbitragem 

 

Staff 

 

QG 03               QG 04

 

QG 02
 
 

QG 01 

 

Entrada única para a
competição

 



PROTOCOLO DETALHADO E MANUAL DE
DIRETRIZES OPERACIONAIS DO FUTEBOL
GAÚCHO 2021

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,

sendo atualizado em face do Decreto 55.882/21 do Governo do Estado e

em face das normas instituídas pelo Estado no denominado Sistema

3AS.

  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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Material de desinfecção e proteção
individual
1. A FGF irá disponibilizar material de desinfecção e proteção

individual, como álcool gel, 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.  As atletas, comissão técnica e staff, devem permanecer

com suas máscaras individuais na área de competição. 

 Exceto, as atletas e treinador(a) que estiverem na partida,

devidamente testados e/ou comprovado imunidade. 
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Utilização de vestiários e banheiros
durante a competição  
3. O uso dos vestiários será restrito durante a competição.

Teremos um cronograma e tempo de uso de cada equipe anterior a

sua partida. Antes do início da partida, o vestiário deverá ser

desocupado e os pertences da equipes devem ser colocados no

toldo (QG) indicado a equipe pela organização. Mesmo toldo onde

deverão permanecer o "Staff" da equipe indicado pelo Clube no

credenciamento, durante a partida.

Os vestiários devem ser evitados sempre que possível.  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.

4. 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

jogo. Portanto a  chegada das delegações já  "pré-fardadas" ao

local da competição, fazendo o uso rápido e eficaz das

instalações, deverá auxiliar na diminuição de circulação de

pessoas dentro dos vestiários. 

5. Os banheiros estarão a disposição das equipes em tempo

integral, enquanto estiverem no local, fora dos vestiários. 
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Cuidados díarios nos Clubes
6. 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.

7. 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.

8. 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.
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Cuidados díarios nos Clubes
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, 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.

11. Relembrar aos médicos dos clubes que o melhor diagnóstico

torácico para a COVID-19 é a tomografia computadorizada e não

o RX simples.
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Testagens
12. Os clubes e a FGF, em conjunto, afim de combater a Pandemia,

atendendo o entendimento do Estado de que deverão implantar

estratégias de triagem, detecção, monitoramento e testagem

dos participantes dos jogos,  estabelecem que os clubes irão

atestar à FGF através do seus respectivos médicos

(responsáveis técnicos) os resultados dos exames de COVID-19

dos atletas e comissão técnica (RT-PCR negativo, sorológico

para detecção de Imunoglobulinas G (IGG) ou teste antígeno),

com antecedência mínima de 36h antes do início da Competição.

Isso será encaminhado através do modelo de atestado (anexo)

enviado pela FGF, assinado e carimbado pelo médico responsável e

pelo 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 com resultado negativo,

especificando o teste realizado.

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. 
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Medidas de Segurança e Credenciamento 
14. Todos os resíduos gerados durante a realização dos jogos

devem ser corretamente recolhidos e destinados para que não

haja posterior contaminação.

15. Haverá medição de temperatura realizada em todos os

integrantes do evento, cuja responsabilidade de fornecer o

termômetro é da FGF. E será exigido o Passaporte Vacinal a todos

os participantes do Evento, conforme cronograma do Governo

do RS.

16. Todos os 35 integrantes das delegações que adentrarão  a

Área de Competição devem constar em listagem previamente

enviada à FGF através do e-mail: competicoes@fgf.com.br

 A lista conforme modelo que será colocado no site, deve ser

enviada para  o e-mail competicoes@fgf.com.br, com até 24 horas

de antecedência ao início da Competição,  neste documento deve

conter o quantitativo de 50 pessoas (máximo de 35 atletas, 5

membros da comissão técnica e mais 10 integrantes), onde destes

somente 35 poderão adentrar ao local de Competição por vez (por

partida), conforme Quantitativo aprovado para a Competição. 

17. O credenciamento da Imprensa e fotógrafos deve ser feito via

ACEG e ARFOC.
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Quantitativo
18. O quantitativo por partida da competição deve seguir os

seguintes limites: 
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FEDERAÇÃO

Delegado

Supervisor (por Equipe)

Staff

ARBITRAGEM

Árbitros

CLUBES / DELEGAÇÕES 

Atletas Clube Mandante

Comissão Técnica Clube Mandante

Staff Clube Mandante

Atletas Clube Visitante

Comissão Técnica Clube Visitante

Staff Clube Visitante

IMPRENSA

Equipe  Transmissão

Fotógrafos (ARFOC)

Imprensa (ACEG)

ESSENCIAIS

Das Ambulancias

Gândulas

Maqueiros

TOTAL

 

 

 

 

 

01

02

05

04

20

05

10

20

05

10

10

08

08

05

05

02

120

01

02

05

04



Cronograma e CountDown 
19. Para todos os jogos, pós-pandemia COVID-19, os clubes

mandantes e visitantes deverão seguir o cronograma e CountDown

(minuto a minuto) enviado aos clubes participantes:
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- 120  Chegada de Delegados (Revisão do Acesso e itens de Higienização) ;

- 100  Chegada da Arbitragem; 

             Início do Credenciamento da Imprensa (ACEG e ARFOC);

-  60 Limite para chegada das delegações (Diretamente aos Vestiários). 

           Entrega de Formulário Padrão  (DEL.) e Checagem dos Uniformes (ARB.);

-  40 Início dos aquecimentos Arbitragem e Atletas;

           Chegada de Gândulas e Maqueiros; 

            Liberação dos Vestiários e posicionamento no "QG" indicado;

-  30 Divulgação das listas de Titulares; 

           Final do credenciamento;

           Esvaziamento da área de competiçao e posicionamento final no QG; 

-  15  Posicionamento Gândulas e Maqueiros;

           Fim do aquecimento;

-   7  Posicionamento Atletas Reservas e CT;

-   6  Direcionamento para entrada em campo das equipes e arbitragem;

-   5   Entrada em campo das Equipes e da Arbitragem;

     0  Início da Partida;

+ 30  Fim do 1º tempo e início do Intervalo (dentro do campo);

+ 40 Fim do Intervalo e início do 2º Tempo;

+ 70 Fim da Partida;

+ 80 Retirada dos itens do campo e do QG;

          Direcionamento das delegações para saída  do CT.

 



Escalonamento Partidas e Campos 

L O G Í S T I C A
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27/11 - 09H00

 

27/11 - 10H00

 

27/11 - 10H45

 

27/11 - 14H45 

 

27/11 - 15H45 

 

27/11 - 16H30

 

28/11 - 09H00 

 

28/11 - 10H00 

 

28/11 - 10H45

 

28/11 - 16H00

 

28/11 - 16H30

 

04/12 - 10H00

 

 

CAMPO 3 

 

 

 

JOGO 02

 

 

 

 JOGO 04

 

 

 

JOGO 06

 

JOGO 07

 

 

 

JOGO 09 

 

JOGO 10 

CAMPO 4 

 

JOGO 01

 

 

 

 JOGO 03

 

 

 

JOGO 05

 

 

 

 

 

JOGO 08

 

 

 

 

 

JOGO 11

FINAL - JOGO 12: CAMPO 03 OU MINI-ESTÁDIO
 



Escalonamento e Disponibilidade das Estruturas 
Para o decorrer da Competição e utilização correta e com segurança

das estruturas teremos um escalonamento das mesmas, conforme

descrito abaixo, respeitando o CountDown:

L O G Í S T I C A
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CAMPO  

 

VESTIÁRIO

MANDANTE 

 

VESTIÁRIO

VISISTANTE 

 

QG MANDANTE

 

 

QG VISITANTE
 

 

BANHEIROS

CLUBES

 

VESTIÁRIO

ARBITRAGEM

 

BANHEIROS STAFF

 

QG STAFF

 

 

CAMPO 3 

 

VESTIÁRIO 01

-60 A -40

 

VESTIÁRIO 02

 -60 A -40

 

QG 01 

-40 A +80 

 

QG 02 

-40 A +80 

 

LIBERADOS

 -60 A + 80 

 

ARBITRAGEM

 

 

STAFF FGF + ARB.

 

STAFF FGF 

CAMPO 4 

 

VESTIÁRIO 01

-60 A -40

 

VESTIÁRIO 02

 -60 A -40

 

QG 03

-40 A +80 

 

QG 04 

-40 A +80 

 

LIBERADOS

 -60 A + 80 

 

ARBITRAGEM

 

 

STAFF FGF + ARB.

 

STAFF FGF 
*No terceiro jogo do turno, estenderemos o uso dos vestiários pelas equipes 
 (-60 a -20) até a liberaçao dos QGs pelas equipes do  primeiro jogo do turno.

Portanto, o uso dos QGs nesse jogo será dos -20 ao +80 .
 



Departamento de Competições

Federação Gaúcha de Futebol
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