
 

 

 

 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS PROCEDIMENTOS E ROTINAS EXECUTA-
DAS NOS JOGOS DO GAUCHÃO IPIRANGA 2020 E AQUELES PROPOSTOS PA-

RA A RETOMADA EM MAIO DE 2020. 
 

Rotinas Normais Rotinas Especiais (Covid-19) 
Delegação das equipes em dia de 
jogos:  
De 50 a 70 profissionais entre atle-
tas, comissão técnica e áreas de 
apoio por equipe. 

Delegação das equipes em dias de 
jogos:  
Limitada em 31 profissionais por 
equipe. 

Área de competição 
Pessoal autorizado a permanecer no 
entorno do gramado durante o de-
senrolar dos jogos: 
Atletas, comissão técnica, arbitra-
gem, pessoal de apoio do clube 
mandante, imprensa patrocinadora, 
demais órgãos de imprensa, produto-
ra da empresa patrocinadora, dele-
gado do jogo e equipe da FGF, segu-
ranças, equipe médica, maqueiros e 
gandulas.  
De 90 a 300 profissionais variação 
relevando tamanho do estádio e rele-
vância do jogo. 

Área de competição 
Limitada em no máximo 60 Profissi-
onais, independente do tamanho do 
estádio e relevância do jogo. 

Áreas internas do estádio  
Logística e infraestrutura para rece-
ber o fluxo dos torcedores, torcedo-
res, equipes de transmissão por ima-
gem, equipes de transmissão por 
rádio, estacionamento, segurança, 
alimentação, publicidades, serviços. 
De 70 a + de 2000 profissionais, 
variando com a relevância do jogo e 
capacidade do estádio.  

Demais áreas do estádio 
Limitada em até 50 profissionais. 

Público espectador (Torcidas) 
Previsão de 3000 a 45000 

Público espectador (Torcidas) 
Portões fechados ao público. 



 

 

 

 

 

MANUAL DE DIRETRIZES OPERACIONAIS DO CAMPEONA-
TO GAÚCHO 2020 (COVID-19). 

 

 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 as-

pectos 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 ati-

vidades de treinamento e, posteriormente, na retomada da competição, de forma se-

gura, após a devida liberação pelas autoridades governamentais. 

 São elas: 

 

1. O retorno aos treinamentos deverá se dar após a liberação das autoridades es-

taduais 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 higi-

enização 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 auto-

ridades sanitárias informem a segurança na circulação de pessoas em ambien-

tes fechados. Em caso da necessidade de uso, que seja feito por um grupo res-

trito 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 vestiá-

rios.  

 
5. Os tratamentos fisioterápicos deverão ser realizados com um número de atle-

tas restritos ao mesmo tempo de preferência individualmente. Recomenda-se 

aos atletas a não frequentarem tratamentos fora do clube a fim de evitar o con-

tato 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 dividi-

dos 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 es-

ta 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 inter-

net. 

 

9. A rotina de consultas no departamento médico não deverá ser mudada. É mui-

to 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 verifi-

car se o kit a ser usado tem um alto grau de confiabilidade para não haver ca-

sos de “falso negativo” Também lembrar que um atleta com teste negativo po-

de 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 adequa-

da. 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 será corretamente 

recolhido e destinado para que não haja posterior contaminação. 

15 - Para todos os jogos retomados, pós pandemia COVID-19, do Campeonato Gaú-

cho 2020, os clubes mandantes e visitantes deverão seguir o seguinte Protocolo de 

Entrada, respeitando as atividades do Count Down (minuto a minuto): 

  RESPONSAVEL MINUTO A MINUTO ATIVIDADE 

1 DELEGADO -180 Checagem das instalações pelo Delegado da Partida 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

No caso de Febre ou tosse persistente e dificuldade respiratórtia, 
não vá ao jogo e avise imediatamente a FGF. Dirigir-se ao estádio 

sem acompanhantes (talvez com uso de máscara não precise estar 
sozinho)(se for em 2 pessoas, abrir as janelas e usar máscara), 
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 distanciamen-

to recomendado. 

2 SUPERVISORES -120 Unir esforços junto ao delegado  

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

, no caso de Febre  ou tosse persistente e dificuldade respiratórtia, 
não vá ao jogo e avise imediatamente a FGF. Dirigir-se ao estádio 
sem acompanhantes ( o mesmo comentário de cima), com veiculo 
próprio, higienizar as mãos ao chegar ao estádio e todas as vezes 

que tiver contato com pessoas. Utilizar máscara de proteção duran-
te todos o período de trabalho. 

3 CLUBE MANDANTE -120 Abertura dos portões para os torcedores 



 

 

 

 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

Os portões se manterão fechados até o término da competição. 
Todos os envolvidos no evento deverão estar previamente creden-
ciados conforme as Diretrizes deste documento que foram previa-

mente acordadas entre todos os participantes da competição. 

4 ARBITRAGEM -120 Chegada da Equipe de Arbitragem ao estádio 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

, no caso de Febre ou tosse persistente e dificuldade respiratórtia, 
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 
(não sei se precisa isso Mauricio, é ambiente aberto, e retiraria), 
somente retirando para o início da partida. Manter distância de 

segurança de 1,5 metros durante aquecimento, estada no vestiário 
(no vestiário deve usar máscara) e preferencialmente durante a 

partida. As máscaras deverão ser entregues ao delegado do jogo 
que as manterá em sacos plásticos individuais (acho que cada um  

deve ter sua máscara individual e não devolver para evitar trocas) o 
ideal será máscara descartável. 

5 PRODUTORA -120 Montagem das propriedades comerciais da competição 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

Participarão até 3 profissionais da produtora para montagem e 
retirada do pulpito da bola, placa de fotos e totem de entrada. Não 
haverá túnel, e lona de centro do campo. Envolvidos no protocolo 
não podem permanecer em campo caso não tenham atividade. 

Deixar o estádio assim que encerrado suas atividades. 

6 DELEGADO -60 Horário limite para a chegada das duas delegações ao estádio 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

A equipe mandante deve se deslocar ao estádio, cada atleta em 
veiculo próprio, de maneira individual, mantendo a distância regu-

lamentar de segurança dentro do possível. A equipe visitante deve-
rá se deslocar em 2 ônibus, evitando a aglomeração (se o ônibus 

tiver janela que não abre, tendo 5 ou 10 ou 20 jogadores num 
ônibus só, não faz diferença). Sugere-se chegar ao estádio já pré-

fardado (calções e camisas) para diminuir o tempo de permanência 
nos vestiários (dentro dos vestário sugere-se o uso de máscaras). 
Cada uma das equipes terá a seguinte composição em sua dele-
gação: 17 atletas, 5 dirigentes/colaboradores do administrativo e 

futebol, treinador, treinador de goleiros, preparador fisico, 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. 

7 DELEGADO -30 Final do credenciamento ARFOC e ACEG 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

Serão credenciados 10 repórteres fotográficos para a área de 
competição. Será proibida a permanência e circulação de fotógra-
fos fora dos locais indicados pela FGF e demarcados pela Arfoc. 

Não haverá reportagem na área de competição. Não haverá Zona 
Mista,  As imagens (incluindo as entrevistas) da partida serão 

cedidas ao vivo a todos os veiculos de comunicação. Os reporteres 
fotográficos deverão vir, de casa trajando roupas na cor preta. 

8 DELEGADO -60 Higienização da área de competição  



 

 

 

 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   
Verificar previamente através de contato telefonico com os gesto-

res das equipes / Após o inicio da partida, ida e volta intervalo.  

9 CLUBES -50 
Início do aquecimento das equipes das equipes no campo de jogo 

(goleiros e atletas) 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

O aquecimento deverá ser realizado todo dentro do campo de jogo. 
Cada equipe deverá utilizar-se de um dos lados do campo. Utili-

zando as mesmas precauções utilizadas nos treinamentos durante 
a pandemia do COVID-19. 

10 DELEGADO -45 Checagem de equipamentos das duas equipes  

  ORIENTAÇÃO COVID-19   
Verificar previamente através de contato telefonico com os gesto-

res das equipes. 

11 DELEGADO -45 Divulgação e distribuição da lista de titulares das equipes 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

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. 

12 FGF -30 Limpeza da área de competição 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

Ficam na área de competição apenas: Atletas, treinador de cada 
equipe, preparador fisico de cada equipe, massagista ou fisiotera-

peuta 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 ma-
queiros, equipe de geração de imagem da detentora dos direitos, 

reporteres 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.  

13 CLUBE MANDANTE -15 
Gandulas, equipe de controle de doping e maqueiros acessam o 

campo de jogo. 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

As quantidades de gandulas: 4  prioritariamente para os jogos 
classificatórios, 6 para as semi e finais. As quantidades de maquei-

ros : 2. As quantidades para o controle de doping: 2 para jogos 
classificatória e 4 para semi e finais. 

14 CLUBES -15 Fim do aquecimento das equipes no campo de jogo 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   
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. 



 

 

 

 

15 CLUBE MANDANTE -12 
Irrigação superficial do gramado com uma leve lâmina de água, 
uniforme em todo gramado, no tempo máximo de 2min (verificar 

condições climáticas) 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   
 Funcionários de manutenção  terão acesso apenas se necessário. 
Devem ser acomodados em local indicado pelo clube fora da área 

de competição. 

16 CLUBES -10 
Jogadores reservas e comissão técnica deixam os vestiários em 

direção ao banco de reservas 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

Permanecerão no banco de reservas: 6 jogadores reservas, treina-
dor, preparador físico, medico e massagista ou fisioterapeuta. 

(Totalizando 10 pessoas). Manter a distância de 1,5 metros entre 
as pessoas (no interior que o banco de reservas é pequeno temos 
que permitir ficar em pé. Sugiro que os reservas fiquem o tempo 
todo na área de aquecimento que é aberta. Que não fiquem no 

banco).  

17 CLUBE MANDANTE -9 Término da irrigação (se praticada) 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   

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. 

18 CLUBE MANDANTE -12 
Divulgação das escalações no telão, na seguinte ordem: Time 

Visitante, Time Mandante e Arbitragem 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   Delegado ou supervisor informam o Midia/Audio do Estádio. 

19 CLUBE MANDANTE -9 
Video "Juntos Contra a Violência e o Preconceito” (Áudio em está-

dios que não houver telão) 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   
A liberação dos sinais de aúdio e video serão disponibilizados pela 

empresa dententora dos direitos a todos os outros veiculos de 
imprensa. Possibilitando a cobertura do evento pelas rádios.  

10 DELEGADO -6 Jogadores titulares deixam os vestiários 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   
Jogadores devem deixar os vestiários, em fila com a distância de 
segurança 1,5 metros e assim se mantiver até a entrada em cam-

po. Não haverá crianças acompanhando os atletas. 

21 DELEGADO -5 Jogadores titulares alinhados no túnel de entrada para o gramado 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   
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. 

22 
OPERAÇÕES E DELE-

GADO 
-5 Árbitros e jogadores titulares entram em campo (Ref. DT 05/18) 



 

 

 

 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   Jogadores se encaminham para o campo em suas posições.  
Perfilam para o sorteio, os árbitros e capitães. 

23 CLUBE MANDANTE -5 Execução Musica da FGF (1min e 37s) 

  ORIENTAÇÃO COVID-19     

24 
OPERAÇÕES E DELE-

GADO -3 Capitães e árbitro fazem o sorteio em frente ao pórtico da competi-
ção 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   Somente estes ficam próximos para foto e sorteio. 

25 PRODUTORA -2 Produtora retira placa de perfilamento. 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   2 profissionais da produtora farão este trabalho seguindo as orien-
tações de segurança de saúde. 

26 ARBITRAGEM -1 Últimos ajustes do árbitro para o início da partida 

  ORIENTAÇÃO COVID-19     

27 
DELEGADO E ARBI-

TRAGEM 
0 Início da partida 

  ORIENTAÇÃO COVID-19   Manter o distanciamento entre os profissionais que estão atuando 
junto a partida. 

28 INTERVALO DE JOGO 45 Nenhuma das equipes entram nos vestiários.  

  

ORIENTAÇÃO COVID-19 

  

Nenhuma das equipes entram nos vestiários. Hidratação e suple-
mentação podem ser feitas no campo de jogo durante o intervalo. 
Dois atletas, um de cada equipe, falam com emissora que estará 

fazendo o jogo. Mantendo a distância recomendada. Se tiverem de 
utilizar os vestiários, utilizar de maneira individual e com uso de 

máscara. A hidratação dos atletas deverá ser de forma individuali-
zada. Utilizando-se de garrafas individuais  ou copo descartável. 



 

 

 

 

 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL 

Pres. Luciano Dahmer Hocsman 


