FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL

Protocolo de Jogo
Representante da Presidência (Delegado)
Antes do Início da Partida
2 horas
1 hora e 50
min.

1 hora e 30
min.
1 hora

45 min.
30 min.
15 min.
10 min.
0 min.

Chegada ao Estádio
Verificação de Marcação do campo com gramado aparado e molhado (conforme RGC),
Traves, Redes, Bandeiras do escanteio, placas de substituição, vestiário de árbitros,
visitantes (Água, Limpeza), portões de acesso ao gramado.
Confirmação da equipe de segurança com relação de cada um contendo: nome, rg, cpf e
endereço.
Placa na entrada do Estádio com os seguintes dizeres: “Senhor Torcedor/Consumidor, em
atenção a Lei nº 10.671 – Estatuto de Defesa do Torcedor informamos que a Tabela e
Regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional- Série A- 2017
encontra-se à disposição no site www.futebolms.com.br;
Distribuição dos coletes à imprensa que atuará dentro do gramado com a conferência da
credencial emitida pela ACEMS.
Verificação da documentação das equipes com conferência de documentos (conforme
RGC) e confrontação com os jogadores.
Escolha de 2 jogadores de cada equipe para atender a TV Morena se solicitado.
Verificação da documentação dos 6 (seis) gandulas confrontando com relação de cadastro
no Site da FFMS. Verificar também a presença de 2 (dois) maqueiros maiores de 18 anos.
Conferir o colocação das câmeras posicionadas para registro da entrada dos torcedores.
Autorizar a abertura dos portões.
Conferência da fixação da relação dos jogadores das duas equipes com respectiva escalação.
Verificação da chegada da ambulância e policiamento e tomadas de providências quanto a
este assunto.
Teste do equipamento de som.
Chamada das equipes para se perfilarem para a execução do Hino de Mato Grosso do Sul e
do Brasil.
Execução dos Hinos de Mato Grosso do Sul e do Brasil.
Início da Partida.

Durante a Partida
Manter e zelar pela ordem da partida no tocante a administração do jogo, não devendo se
envolver nos assuntos da arbitragem (função do 4º árbitro).
Informar ao plantão os gols e seus autores.
Acompanhar junto ao clube mandante, após o intervalo, a divulgação de público presente,
público pagante, publico não pagante e renda pelo sistema de som.

Após a Partida
Recolhimento dos coletes da imprensa.
Assegurar a presença de um jogador de cada equipe para entrevista junto a TV Morena se
solicitado.
Zelar pela saída tranqüila da equipe de arbitragem e visitantes.
Enviar para a Federação o relatório da Partida.

