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IPIRANGA 2020



INTRODUÇÃO

Em virtude da pandemia mundial do COVID-19, a FGF, alinhada com as

diretrizes dos órgãos de saúde em geral e também atenta às necessidades

esportivas e financeiras de seus filiados, responsáveis pela geração de 800

empregos diretos e inúmeros indiretos, apresenta seu plano contingencial para a

conclusão das últimas três rodadas da fase classificatória, das duas etapas finais

do turno e, caso necessário, da finalíssima do Gauchão Ipiranga 2020,

totalizando 5 datas com possibilidade de mais 2 datas.



OBJETIVO

O objetivo desta apresentação é demonstrar a possibilidade de retorno e

conclusão seguras do Campeonato Gaúcho de Futebol 2020 (3 rodadas da fase

classificatória e de 2 a 4 datas para finalização do certame).



COVID-19

A COVID-19 é a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV 2, que apresenta um

espectro clínico que varia de casos assintomáticos ou oligossintomáticos a casos muito

graves.

De acordo com dados da OMS, cerca de 80% destes casos podem apresentar-se na forma

leve e 20% podem prescindir de assistência hospitalar por apresentar sintomas respiratórios.

Desses últimos, cerca de 5% podem demandar suporte ventilatório em ambiente hospitalar.

Dados iniciais publicados na literatura científica associam maior gravidade da doença em

indivíduos com idade avançada e portadores de doenças crônicas, como hipertensão arterial

sistêmica, diabetes mellitus, obesidade, entre outros.

A maioria dos pacientes acometidos com a COVID-19 com quadro clinico leve ou

assintomático era formada por indivíduos jovens saudáveis.



QUADRO EPIDEMIOLÓGICO – COVID-19

• Assintomáticos ou sintomas leves – 81%

• Doenças estabelecidas (sintomas clássicos) – 14%

• Doenças críticas ou severas – 5%

• Casos fatais – 2% a 7%

(Atualização de 29/05/2020)
FONTE: https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-overview-the-

basics?fbclid=IwAR250llElL2RiXpdI8fopSJzZAtcWzh1-PxTM6i2y-McD3K42nOuLvH40G0

Obs: atletas não são considerados um grupo de risco para o desenvolvimento da 

forma severa da doença.



Conforme os protocolos em anexo, seguem alguns dados relevantes que comprovam o corte radical no 

número de profissionais envolvidos em cada evento (jogos).

MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO DOS 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS JOGOS

ROTINAS ANTERIORES COVID 19

1) Números de integrantes das delegações em dia de jogo (Atletas, Comissão Técnica, Equipe de apoio,

Direção executiva Futebol e Direção) – 50 a 70 profissionais.

2) Numero de profissionais envolvidos no evento, na área de competição (entorno do campo de jogo)

Equipe de arbitragem, pessoal de apoio do clube mandante (seguranças, maqueiros e gandulas),

profissionais, imprensa patrocinadora, demais órgãos de imprensa, produtora da empresa patrocinadora,

delegado do jogo e equipe da FGF– 90 a 300 profissionais.

3) Áreas internas do estádio: Logística e infraestrutura para receber o fluxo dos torcedores, equipe técnica

de transmissão por imagem, rádios e outras, estacionamento, segurança, alimentação, publicidade e

serviços – 70 a 2000 profissionais.

4) Público espectador (torcidas) – 3500 a 45000 torcedores



Conforme protocolos CBF e FGF em anexo. seguem alguns dados relevantes que comprovam o 

corte radical no número de profissionais envolvidos em cada evento (jogos).

MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO DOS 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS JOGOS

ROTINAS ESPECIAIS PARA OS DIAS DE JOGOS 

1) Delegação das equipes limitadas a, no máximo, 31 profissionais (conforme orientação nos protocolos, é 

recomendada a utilização de dois ônibus).

2) Número de profissionais envolvidos no evento, na área de competição: limitado a 25 profissionais. 

3) Áreas administrativas do estádio: limitada a até 25 profissionais 

Com exceção do clássico GRE-NAL da fase classificatória e a uma possível final envolvendo a dupla GRE-

NAL, os demais jogos ocorrerão com um número aproximado de 25 profissionais

4) Público espectador (torcidas) – Jogos sem torcida. 



• Atletas, comissões técnicas e demais profissionais dos clubes envolvidos na competição serão testados (método PCR) duas vezes

durante a fase de treinamento. A FGF solicitará que todos os profissionais envolvidos na operação de jogo, dentre eles maqueiros,

gandulas, profissionais da imprensa e demais envolvidos no protocolo de jogo sejam submetidos ao mesmo processo de testagem. A

FGF solicitará, ainda, que os responsáveis do clube mandante e demais apresentem o certificado de testagem de seus respectivos

colaboradores.

• A primeira bateria de testes, 50 por clube, será realizada a pedido da direção de cada equipe, preferencialmente quando do reinício dos

treinamentos. A segunda bateria de testes, igualmente no quantitativo de 50 exames por clube, ocorrerá na fase final de preparação. Os

atletas testados iniciarão imediatamente o regime de concentração para as 3 rodadas da fase classificatória, quando haverá a

automática eliminação de 8 equipes.

• As quatro equipes envolvidas nas finais do turno serão testadas mais uma vez e entrarão novamente em regime de concentração para

os jogos restantes - semifinais e final (duas datas). Tal processo se repetirá caso ocorra a finalíssima com as duas equipes vencedoras

dos turnos (duas datas), com tendência de ser quarta-feira e domingo.

• Os atletas ficarão, preferencialmente, em acomodações individuais nos hotéis ou, no máximo, dois atletas por quarto.

• Durante as refeições e atendimentos de saúde, serão seguidas as recomendações estabelecidas nos protocolos FGF e CBF em anexo.

• Os deslocamentos serão de forma a minimizar o numero de pessoas e atletas em cada ônibus, respeitando os protocolos FGF e CBF

em anexo.

DIRETRIZES OPERACIONAIS BÁSICAS NOS DIAS DE 
JOGOS



CHEGADA AO ESTÁDIO 60 MIN ANTES DO EVENTO = HORÁRIO LIMITE PARA A CHEGADA DAS DUAS DELEGAÇÕES AO 

ESTÁDIO

As equipes poderão se deslocar ao estádio em 2 ônibus, evitando aglomeração. Sugere-se chegar ao estádio 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, emitidas previamente pela FGF, de acordo com a função. Seguranças do estádio devem controlar o acesso.

Haverá aferição da temperatura corporal em todos os integrantes do evento.

INTERVALO DO JOGO 45 MIN = FICA FACULTADA A UTILIZAÇÃO DO VESTIÁRIO

Somente deverão utilizar o vestiário no intervalo atletas e membros da comissão técnica, mantendo a distância recomendada. Durante o

tempo de permanência nos vestiários, seguir as recomendações de distanciamento e utilização da máscara. A hidratação dos atletas deverá

ser de forma individualizada, utilizando-se de garrafas ou copo descartável.

FINAL DO JOGO 90 MIN = FICA FACULTADA A UTILIZAÇÃO DO VESTIÁRIO

Somente deverão utilizar o vestiário no final do jogo atletas e membros da comissão técnica, mantendo o distanciamento recomendado e o

uso da máscara.

ENTREVISTAS COLETIVAS 120 MIN = SOMENTE OS TREINADORES CONCEDERÃO ENTREVISTA

Nas salas de coletiva, teremos um câmera para captação de imagem e som. Um jornalista da FGF com um número de WhatsApp

previamente distribuído aos veículos de imprensa receberá uma pergunta de cada emissora de rádio e TV. Todos os presentes deverão

utilizar máscaras de proteção e respeitar o distanciamento recomendado.

DIRETRIZES OPERACIONAIS BÁSICAS NOS DIAS DE 
JOGOS



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



QUADRO QUANTITATIVO DE JOGOS POR 
MUNICÍPIOS
CAPITAL

ESTÁDIO FRANCISCO NOVELLETTO

Localização: Bairro Passo D’ Areia

Realização de 1 Jogo

(Fase classificatória)

Data: 22/07 (Quarta-feira)

X           

*As partidas serão realizadas sem torcida.

ESTÁDIO BEIRA RIO

Localização: Praia de Belas

Realização de 2 Jogos

(Fase classificatória)

Datas:

19/07(Domingo)                  X

26/07(Domingo)                 X

*As partidas serão realizadas sem torcida.

ESTÁDIO ARENA DO GRÊMIO

Localização: Humaitá

Realização de 2 Jogos

(Fase classificatória)

Datas:

22/07 (Quarta)                    X

26/07 (Domingo)                 X

*As partidas serão realizadas sem torcida.

PORTO ALEGRE



QUADRO QUANTITATIVO DE JOGOS POR 
MUNICÍPIOS
CAPITAL

Na fase classificatória, serão realizados dois jogos na Arena, dois no Beira Rio e um jogo no estádio

Francisco Novelletto Neto.

Para o restante da competição - realização das fases semifinal e final - existe a probabilidade de mais dois

ou três jogos envolvendo os referidos estádios e uma chance muito remota, que dependeria da

participação conjunta de Grêmio, Inter e São José nas semifinais, impondo a necessidade da realização

de mais um jogo na Capital.

PORTO ALEGRE



QUADRO QUANTITATIVO DE JOGOS POR 
MUNICÍPIOS
METROPOLITANA

SÃO LEOPOLDO

ESTÁDIO MONUMENTAL CRISTO REI

Localização: Bairro Cristo Rei

Realização de 2 Jogos

(Fase classificatória)

Datas:

19/07 (Domingo)                    X

22/07 (Quarta feira)               X

*As partidas serão realizadas sem torcida.

- Caso a equipe do Aimoré obtenha a classificação para próxima fase,

existe a possibilidade de mais 1 jogo no estádio Cristo Rei  



QUADRO QUANTITATIVO DE JOGOS POR 
MUNICÍPIOS
VALE DOS SINOS

NOVO HAMBURGO

ESTÁDIO DO VALE
Localização: Bairro Liberdade

Realização de 3 Jogos

(Fase classificatória)

Datas: 

19/07 (Domingo)                  X

22/07 (Quarta feira)             X

26/07 (Domingo)                  X

*As partidas serão realizadas sem torcida.

Caso a equipe do Novo Hamburgo obtenha a classificação para as 

próximas fases, existe a possibilidade de mais 1 jogo no Estádio do 

Vale.



QUADRO QUANTITATIVO DE JOGOS POR 
MUNICÍPIOS
SERRA

CAXIAS DO SUL

ESTÁDIO CENTENÁRIO 

Localização: Mal. Floriano

Realização de 3 Jogos

Datas: 

19/07 (Domingo)                     X

22/07 (Quarta feira)                X

26/07 (Domingo)                     X

*As partidas serão realizadas sem torcida.
A equipe do SER Caxias poderá disputar mais 2 partidas no seu estádio. 

ESTÁDIO ALFREDO JACONI 

Localização: Centro

Realização de 2 Jogos

(Fase classificatória)

Datas: 

19/07 (Domingo)                  X

26/07 (Domingo)                  X

*As partidas serão realizadas sem torcida.



QUADRO QUANTITATIVO DE JOGOS POR 
MUNICÍPIOS
SERRA

BENTO GONÇALVES

ESTÁDIO MONTANHA DOS VINHEDOS

Localização: Bairro São Vendelino

Realização de 3 Jogos

(Fase classificatória)

Datas: 

22/07 (Quarta-feira)               X

26/07 (Domingo)                    X

*As partidas serão realizadas sem torcida.

A equipe do Esportivo poderá disputar mais 1 partida no seu estádio.



QUADRO QUANTITATIVO DE JOGOS POR 
MUNICÍPIOS
ZONA SUL

PELOTAS

ESTÁDIO BOCA DO LOBO
Localização: Centro

Realização de 1 Jogo

(Fase classificatória)

Datas: 

19/07 (Domingo)                  X

*As partidas serão realizadas sem torcida.



FASE CLASSIFICATÓRIA              3 RODADAS                 6 JOGOS POR RODADA (3 DATAS)

19/07 (domingo), 22/07 (Quarta) e 26/07 (Domingo)

SEMIFINAL  2° TURNO                   4 EQUIPES                             2 JOGOS (1 DATA)

29/07 (Quarta)

FINAL DO TURNO                          2 EQUIPES                                 1 JOGO (1 DATA)

02/08 (Domingo)

FINALÍSSIMAS                                 2 EQUIPES                             2 JOGOS (2 DATAS)  

05/08 (Quarta) e 09/08 (Domingo)

* Tempo total necessário para conclusão da competição: de 5 a 7 datas, 3 semanas (19/07 a 09/08).

RETOMADA GAUCHÃO IPIRANGA 2020 – QUADRO 
RESUMO 




