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  Em virtude da pandemia do COVID-19, a FPF, alinhada com o Guia 

Médico de Sugestões Protetivas, Diretriz Técnica Operacional da CBF e o 
Protocolo de Jogo da 1ª, 2ª e 3ª Divisões de 2020, apresenta o protocolo de 
jogo para realização do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 
1ª Divisão – Temporada 2021, totalizando 17 (dezessete) datas e 80 
(oitenta) jogos. 

 

 

 

 

 

  O objetivo deste documento, é apresentar um protocolo de jogo 

para auxiliar os Clubes e principalmente os profissionais envolvidos nas 
partidas, para que possam atuar com segurança e normalidade.  
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Recomendamos:  

 

 Delegação das equipes limitadas a no máximo, 38 (trinta e oito) 
profissionais; 

 Obrigatório uso de  máscaras; evitar uso compartilhado de materiais como 
garrafas e outros; 

 Acesso fácil de álcool 70%; 

 Buscar sentar alternadamente. Recomenda-se que a comissão técnica se 
desloque de van; 

 Os veículos de transporte também deverão ser previamente higienizados e 
desinfetados; 

 No interior do ônibus deverão ser disponibilizados depósitos de lixo com 
saco plástico, para ocorrer o descarte  de todo resíduo, devendo estes 
serem dispensados em local apropriado ao final do percurso; 

 As janelas deverão permanecer abertas sempre que possível para manter o 
ambiente ventilado. 
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Recomendamos: 

 

 Utilização de quartos individuais para as equipes que não estão 
concentradas há mais de 14 (quatorze) dias;  

 Realizar as refeições em horários escalonados com terceiros ou 
em salas reservadas para este fim, com janelas e portas 
abertas; 

 Não deve haver serviço de quarto para alimentação e para 
limpeza; 

 Deve ser evitado o serviço de bufê. 

 

 

 

 
 As partidas serão realizadas sem a presença de público (portões 

fechados); 

 Todas as partidas serão realizadas com acesso restrito ao 
estádio, vestiários e campo. 
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             FPF 

              1 (um) Delegado principal; 
               1 (um) Delegado auxiliar. 
  1 (um) Supervisor de Protocolo e Imprensa 
  1 (um) Tesoureiro 
                Total Parcial: 04 
 
              ARBITRAGEM 
  4 (quatro) Árbitros de campo; 
  1 (um) Assessor de arbitragem. 
  Total Parcial: 04 + 05 = 09 
 
  CLUBES – DELEGAÇÃO 
  23 (vinte e três) Atletas; 
  6 (seis) Comissão técnica; 
  1 (um) Chefe delegação/Supervisor; 
  1(um) Tesoureiro (Mandante); 
  1 (um) Rouparia; 
  2 (dois) Dirigentes; 
  1 (um) Analista de desempenho; 
  2 (dois) Comunicação – (Fotógrafo/Cinegrafista,Credenciamento); 

  2 (dois) Seguranças. 
  Total Parcial: 09 + 38 visitante + 39  mandante = 86  
   
  ESSENCIAIS 
  2 (duas) Ambulâncias* 

  4 (quatro) Serviços de Ambulância cada; 
  6 (seis) Gandulas; e 
  4 (quatro) Maqueiros. 
  Total Parcial: 86 + 18 = 104 
*Caso esteja presente somente 1 (uma) ambulância, seguirá o RGCP no 

parágrafo § 3º  do artigo 40. 
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  ESTÁDIO 

  1 (um) Som; 

  1 (um) Administrador; 

  1 (um) Placar; 

  1 (um) Gramado; 

  4 (quatro) Seguranças; e 

  4 (quatro) Higienização e Limpeza. 

  Total Parcial:  104 + 12 = 116 
 

       FORÇA PÚBLICA 

 6 (seis) Polícia Militar; e 

 2 (dois) Bombeiros. 

 Total  Máximo de Pessoas: 116 + 8 = 124 pessoas  
 

        VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 

  Rádio: 8 (oito) veículos, sendo 1 (um) narrador com acesso às    
 tribunas de imprensa, 1 (um) repórter arquibancada, 1 (um) 
 auxiliar técnico para apoio ao repórter e ao narrador para cada 
 veículo; 

Total  Parcial de Pessoas: 24 pessoas 

  Jornais / Sites: 5 (cinco) veículos, sendo 2 (dois) profissional para 
 acesso às tribunas de imprensa para cada veículo; 

Total  Parcial de Pessoas: 6 pessoas 

TVs não-detentoras dos direitos de Transmissão: 5 (cinco)   
 veículos, sendo 1 (um) profissional para acesso às tribunas de 
 imprensa, para cada veículo; 

Total Parcial de Pessoas: 5 pessoas 

  Fotógrafos: 10 (dez) veículos , sendo 1 (um) fotógrafo de cada, 
 com acesso à arquibancada. 

  Total Parcial de Pessoas: 10 pessoas 

Total máximo de Pessoas: 124 + 24 + 6 + 5 + 10= 169 pessoas 

   O quantitativo dependerá do espaço disponível em cada estádio. 
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 Os ambientes que serão utilizados nos 
estádios deverão ser previamente 
desinfetados e higienizados para 
receber os jogos. Utilizar produtos 
desinfetantes regularizados pela 
Anvisa; (**) 

 (**) - Responsabilidade Clube 
Mandante 
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A. O controle de acesso ao estádios bem como as áreas sensíveis, será de 
incumbência exclusiva da FPF; 

B. Na triagem será aferida a temperatura corporal de toda a delegação através 
de termômetro infravermelho pela FPF; (*) 

C. Qualquer pessoa comprovadamente com doença em atividade 
(REAGENTE/POSITIVO), ou com a temperatura acima dos 37,5 ºc, terá seu 
acesso impedido ao Estádio. E será orientado a se dirigir a rede pública ou 
privada de saúde; (*) 

D. Todo o quantitativo envolvido na partida, deverá até 24 (vinte e quatro) 
horas anteriores ao jogo responder ao questionário epidemiológico 
disponível no link http://ssd.federacaopr.com.br/simpleesportes/meudiacovid19.html, 
observando que cada questionário deverá ser respondido com o login 
(CPF), exceto imprensa credenciada, integrantes da FPF e arbitragem; (***) 

E. Após o preenchimento destes, o clube deverá acessar o portal de clubes e 
anexar os exames de toda delegação (comissão técnica, atletas, equipe de 
apoio, staff operacional de vestiário e diretores). (***) 

F. A relação de pessoas que terão acesso ao estádio será gerada através do 
preenchimento dos questionários. (*) 

 (*) -  responsabilidade FPF 

 (***) – responsabilidade de ambas as equipes 
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G. Os clubes deverão realizar a cada jogo o exame tipo molecular  RT- PCR ou 
pesquisa antígeno viral por fluorescência ou pesquisa antígeno viral por 
imunocromatografia ou Pesquisa de Antígeno–SWAB Rápido de toda 
delegação  (comissão técnica, atletas, equipe de apoio, staff operacional 
de vestiário e diretores); (***) 

H. Os exames terão validade até 3 dias anteriores a data da partida. 

I. Terá acesso ao estádio o indivíduo que testou RT-PCR + (sintomáticos e 
assintomáticos) em algum momento anterior, e , após período de 
isolamento recomendado de 14 (quatorze) dias, realizou novo RT-PCR 
com resultado negativo; 

J. Terá acesso ao estádio o indivíduo que realizou sorologia (não teste rápido 
para o COVID-19) e apresenta titulação positiva para IGG ou anti-corpos 
totais e IGM negativo, o prazo deste exame será de 90 dias; 

K. Os exames mencionados nos itens G e J, deverão ser inseridos no sistema 
da FPF conforme os itens D e E. (***) 

 (*) -  responsabilidade FPF 

 (***) – responsabilidade de ambas as equipes 
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 A equipe de Arbitragem deverá apresentar os exames exigidos e o 
preenchimento do questionário epidemiológico; (*) 

 Deverão ser disponibilizados recipientes de álcool 70% no vestiário da 
arbitragem; (**) 

 A equipe de arbitragem, quando não estiver em campo, deverá utilizar 
máscaras, obrigatoriamente; (*****) 

 O  quarto árbitro deverá permanecer de máscara e luva durante todo o 
jogo. (*****) 

 Não compartilhar material ou objetos pessoais no vestiário; 

 (*) - responsabilidade FPF 

 (**) - responsabilidade Clube Mandante 

 (*****) – responsabilidade da Comissão de Arbitragem 
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 A equipe visitante deverá chegar ao estádio com 1h40min de antecedência 
do horário da partida;  

 A equipe mandante deverá chegar ao estádio com 1h20min de 
antecedência do horário da partida; 

   

 

 

 

 

 
 

 

 Todos os profissionais que fazem parte do staff da partida deverão utilizar 
máscaras durante todo o tempo que estiverem envolvidos no evento e 
deverão apresentar os exames exigidos; (***) 

 (***) - responsabilidade Clube Mandante 
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 Na área de competição o número de profissionais está limitado a 29 (vinte 
e nove), conforme RGCP; 

 As demais pessoas que completam a delegação, não estão autorizadas para 
área de competição e poderão ficar em local reservado na arquibancada. 

 

 

 

 

 

 Para os estádios que possuem túneis únicos,  as equipes deverão utilizá-lo 
para o acesso ao campo e vestiário em momentos diferentes (mandante 
por primeiro); 

 Todos deverão utilizar máscara durante todo o tempo dentro dos 
corredores, vestiários e bancos de reserva, exceto atletas titulares; 

 Deverá ser garantido o máximo de distanciamento possível dos pertences e 
materiais de jogo dos atletas; 

 Disponibilizar álcool 70%  na entrada e interior dos vestiários de cada 
equipe; (**) 

 Recomenda-se que as delegações fiquem o menor tempo possível nos 
vestiários, priorizando o aquecimento ao ar livre; 

 Não compartilhar toalhas, sabonetes ou outros objetos pessoais; 

 Estão proibidas a utilização de banheiras e SPAs nos jogos; 

 Os vestiários deverão ser mantidos com a maior ventilação possível; 

 O atleta que for consumir outra bebida que não for água em copo 
descartável, deverá fazê-lo em garrafa personalizada com seu nome. 

 (**) - responsabilidade Clube Mandante 
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 Está proibida a participação de crianças e mascotes no protocolo de 
entrada; 

 Está suspenso o tradicional cumprimento com aperto de mãos entre 
jogadores, arbitragem; 

 Não haverá foto oficial das equipes; 

 Os atletas devem respeitar o distanciamento mínimo entre eles de 
1(um) metro na entrada e saída do campo;   

 Cada clube designará um representante que será responsável pelo 
descarte e reposição das máscaras aos atletas de sua equipe. Deverão 
ser utilizados lixos específicos para este descarte, próximos aos bancos 
de reserva. 

 

 

 

 

 

 Os atletas suplentes deverão utilizar preferencialmente as 
arquibancadas; se não for possível, deverão ocupar os bancos de 
reservas de maneira intercalada, podendo utilizar cadeiras extras para 
manter o distanciamento; 

 Obrigatório uso de máscaras para todos os suplentes e comissão técnica 
no banco de reservas exceto o treinador enquanto estiver em pé na área 
técnica; (***) 

 Também deverão disponibilizar álcool 70% próximo aos bancos de 
reservas;  (**) 

 Está suspensa a utilização de squeezes para reposição hídrica.  

 (**) - responsabilidade Clube Mandante 

 (***)  -  responsabilidade de ambas as equipes 
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 Todos os gandulas e maqueiros deverão utilizar máscaras e luvas 
descartáveis, quantitativo conforme RGCP; (**) 

 O delegado principal e auxiliar da partida deverão utilizar máscara e luva 
descartável; (*) 

 Os gandulas deverão higienizar as bolas antes, durante e depois da partida 
com álcool 70% e flanela; (**) 

 Os maqueiros deverão higienizar a maca a cada atendimento com álcool 
70% e flanela. (**) 

(*) -  responsabilidade FPF 

(**) - responsabilidade Clube Mandante 
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 Não serão permitidos reuniões em grupo e outras aglomerações de 
jogadores e comissão técnica; 

 Não será permitida comemoração de gol com aglomeração de jogadores e 
comissão técnica com abraços e apertos de mão; 

 Não será permitida a troca de camisas ou demais peças do uniforme na 
partida; 

 Será proibido o ato de cuspir no chão, recomenda-se a utilização de lenços 
descartáveis. 
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 O Staff de profissionais de segurança deve 
ser o mínimo adequado para manutenção 
da ordem e bem-estar dos profissionais 
envolvidos no jogo, sendo obrigatório uso 
de máscaras; (**)  

 Deverão ser disponibilizados recipientes 
de álcool 70% . (**)    

 (**) - responsabilidade Clube Mandante 

 
  

 

 

  

  

 Os Clubes deverão entregar a cada 
partida, junto com a pré-súmula ao 
Delegado do jogo, o termo de 
responsabilidade assinado pela 
presidência e o médico do Clube. Nele 
comprometem que todos os seus 
colaboradores irão seguir atentamente as 
orientações recebidas, bem como pelo 
protocolo de jogo. Além disso, assumem 
toda e qualquer consequência dos atos, 
que possa comprometer o protocolo de 
segurança de transmissão do COVID-19.   
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 4h – Última Higienização das Áreas do Estádio; 

 3h30 – Chegada da Rouparia das Equipes ao Estádio; 

 3h - Chegada dos Delegados da Partida; 

 3h – Chegada do supervisor de protocolo e imprensa; 

 3h – Início de acesso da imprensa; 

 3h – Fim da Montagem do Material de Campo; 

 2h55 – Checagem das instalações pelo Delegado da Partida; 

 2h – Chegada da Equipe de Arbitragem ao Estádio; 

 1h40 – Chegada da Equipe Visitante ao Estádio; 

 1h20 – Chegada da Equipe Mandante ao Estádio; 

 1h10 – Verificação da Cor dos Uniformes, Equipamentos e 
Acessórios pelo Árbitro; 

 1h – Divulgação e Distribuição da Lista de Titulares das Equipes; 

 50min – Início do Aquecimento das Equipes no Campo de Jogo 
(Goleiros e Atletas); 
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 30min – Fim do Acesso ao Estádio; 

 15min – Fim do Aquecimento das Equipes no Campo de Jogo; 

 12min – Última Irrigação do Gramado antes da Partida; 

 10min – Equipe de Arbitragem deixa o Vestiário em Direção ao 
Campo de Jogo; 

 8min – Jogadores Reservas e Comissão Técnica das duas Equipes 
Deixam os Vestiários em Direção ao Banco de Reservas; 

 6min - Jogadores Titulares da Equipe Mandante Deixam o Vestiário e 
Acessam ao Campo de Jogo; 

 5min – Jogadores Titulares da Equipe Visitante Deixam o Vestiário e 
Acessam ao Campo de Jogo; 

 3min – Início dos hinos; 

 2min – Sorteio de Campo e Posse de Bola; 

 1min – 1 Minuto de Silêncio; 

 0 – Início da Partida. 
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Para acesso aos estádios: 

  Serão utilizados os procedimentos descritos no item 6 deste protocolo.  

 Terão acesso aos estádios, os profissionais previamente credenciados, 
conforme o Regulamento de Imprensa e Protocolo. 

 

Durante o jogo: 

 Não haverá foto oficial das equipes; 

 Os profissionais deverão manter o distanciamento de 2 (dois) metros;  

 Os profissionais deverão utilizar máscaras a todo momento; 

 Não serão permitidas aglomerações entre os profissionais de imprensa; 

 Não será permitida a realização de entrevistas, à exceção da detentora dos 
direitos de transmissão. As entrevistas serão autorizadas conforme o 
protocolo já estabelecido antes do início da competição, porém deverão 
ser realizadas com uma distância apropriada.  

 Aconselhamos aos veículos de comunicação evitar o credenciamento de 
profissionais pertencentes ao grupo de risco; 

  Termo de Responsabilidade: Os veículos credenciados deverão entregar 

para o Supervisor de Imprensa e Protocolo do jogo, o termo de 
responsabilidade assinado pelo responsável do veículo, confirmando que 
seus colaboradores irão seguir atentamente as orientações recebidas, 
assumindo toda e qualquer consequência dos atos, que possam 
comprometer o protocolo de segurança de transmissão do COVID-19.   
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 Conforme o art. 21 do REC 1ª Divisão – 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 Serão conforme art. 64 do RGCP, mantendo distanciamento social. 
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 Os CLUBES devem intensificar e inserir um programa permanente de 
educação com seus colaboradores, com o objetivo de prevenção;  

 Cuidar com a manipulação dos uniformes de jogo e treino dos atletas e 
comissão. Recomendamos que fique na posse dos atletas estes kit’s; e   

 Este protocolo de jogo, foi elaborado, considerando que todas as equipes 
envolvidas no Campeonato estejam realizando todas as recomendações  
do Guia Médico de Sugestões Protetivas da CBF. 
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      Anexo 1    
Acessos aos Estádios/ COVID -19  

Campeonato Paranaense de Futebol Profissional 

1ª Divisão – Temporada 2021 
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Entrada Delegações: Rua Brasílio Itiberê – Entrada 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Imprensa: Rua Brasílio Itiberê – Entrada 2 

 

Anexo 1/2021 - Protocolo de Jogo - 1ª Divisão 24 



   

Entrada Delegações – Mandante: Rua 21 de Abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Delegações – Visitante: Rua Mauá 
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Entrada Imprensa: Rua Floriano Essenfelder 
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Entrada Delegações: Av. Dr. Dário Lopes dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Imprensa: Rua Engenheiros Rebouças  
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Entrada Delegações – Mandante e Imprensa: Avenida Piauí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Delegações  - Visitante:  
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Entrada Delegações - Imprensa: Avenida Duque de Caxias 
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Entrada Delegações - Mandante: Avenida Henrique 
Mansano – Portão 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Delegações - Visitante: Avenida Henrique 
Mansano – Portão 2 
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Entrada Imprensa: Avenida Henrique Mansano –  

    Portão de cima 
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Entrada Delegações – Imprensa: Rua Padre Nóbrega 
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Entrada Delegações – Imprensa: 
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Entrada Delegações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Imprensa: Rua da Faculdade 
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Entrada Delegações - Imprensa: Avenida Tito Muffato 
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Entrada Delegações : Rua Odilon Mader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Imprensa : Alameda Cel. Elizio Pereira 
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