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ATUALIZAÇÃO 

DIRETRIZ TÉCNICA OPERACIONAL DAS 

COMPETIÇÕES FFMS 

2021 

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, atendendo as 

determinações do Decreto 15.638 de 24.03.2021 editado pelo 

Governo do Estado de MS estabelecendo diretrizes de controle 

SarsCov2 (Covid 19) e buscando alinhar ações que melhorem essas 

medidas, acrescenta a esta DIRETRIZ: 

1 – Somente poderão adentrar aos estádios de futebol onde se 

realizam partidas do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 

Profissional Série A – Edição 2021, pessoas que apresentarem o 

teste da Covid 19 negativo com no máximo 7 (sete) dias, nas 

seguintes condições: 

I – 22 (vinte e dois) atletas por equipe participante; 

II – 8 (oito) membros da Comissão Técnica; 

III – 10 (dez) Diretores ou convidados de cada equipe; 

IV – Equipe de arbitragem escalada pela CA/FFMS; 

V – Equipe operacional do jogo (controladores, gerente de 

segurança, equipe de segurança privada, delegado da partida, 

gandulas e maqueiros); 
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VI – Integrantes da imprensa devidamente credenciados pela 

ACEMS. 

Esta determinação terá a duração enquanto a vigência do referido 

Decreto. 

Campo Grande, 28 de março de 2021. 

 

Francisco Cezário de Oliveira 
Presidente FFMS  

 

INTRODUÇÃO 

Esta Diretriz Técnica tem como objetivo detalhar e regulamentar o protocolo de 

biossegurança das competições amadoras e profissionais organizadas pela Federação de 

Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), tendo como foco exclusivo a operação da partida. O 

início e reinício das competições coordenadas pela FFMS, bem como a aplicação deste 

documento, se darão em estrito alinhamento com as recomendações da Organização Mundial 

da Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde. Esta Diretriz Técnica se torna parte integrante do Regulamento Específico de cada 

competição a ser iniciada ou reiniciada sob coordenação da FFMS em 2021, permanecendo 

em vigor, em razão da pandemia da Covid-19, enquanto houver necessidade. 

CONCEITOS 

1. PARTIDAS  

É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE UM MÉDICO EM CADA EQUIPE, SEM O QUAL NÃO 

SE DARÁ O INICIO DO JOGO. 

As medidas aqui estabelecidas levam em consideração que a retomada do futebol se dará 

sem público. Qualquer alteração nesse quadro será devidamente comunicada e este 

documento será ajustado se necessário for. Todas as partidas serão realizadas com acesso 

restrito ao campo de jogo e vestiários, limitado aos funcionários essenciais à administração do 
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estádio no dia do jogo, atletas das equipes e respectivas comissões técnicas, além da equipe 

de arbitragem e equipe do quadro móvel da partida.  

OPERAÇÃO  

1. A Equipe de Operação é diretamente ligada à FFMS, sob coordenação da Departamento 

de Competições – DCO, e será responsável pela gestão dos procedimentos contidos nesta 

Diretriz. 

2. É obrigatório para acessar o estádio o uso de máscaras (com ou sem face shields), 

mantendo se no decorrer do trabalho o uso das máscaras e o distanciamento recomendado 

pelas autoridades de saúde. Perderá o direito de acesso ou permanência no estádio o 

profissional que não atender tais determinações.  

3. As máscaras (com ou sem face shields) e luvas são de uso pessoal e cada profissional é 

responsável pelo seu próprio material.  

4. Deverá ser disponibilizado álcool em gel em toda sala, todos os vestiários, no banco de 

reservas e na mesa do 4º árbitro. O clube mandante será responsável por todo álcool em gel 

e álcool 70% previstos neste documento.  

5. Em caso de desrespeito às normas estabelecidas por parte do indivíduo, a equipe do 

quadro móvel da FFMS poderá exigir que a pessoa se retire da área de competições ou 

campo de jogo. 

PRÉ-JOGO 

1. DELEGAÇÕES  

a. Entende-se por comitiva oficial de cada equipe todos os veículos com acesso aos vestiários 

limitados a 1 (um) ônibus, 1 (uma) van-rouparia e 1 (um) veículo executivo por equipe;  

b. O limite de pessoas por comitiva oficial, incluindo a delegação, será de 30 pessoas 

devendo o clube enviar a listagem nominal para a Federação, na sexta feira até às 15 horas 

para jogos nos finais de semana e terça-feira até às 15 horas para jogos no meio de semana;  

c. Todos os indivíduos de cada delegação serão submetidos ao controle de temperatura 

corporal antes de adentrar ao estádio.  

d. Em caso de temperatura acima de 37,5°C, a pessoa será impedida de acessar o estádio e 

deverá ser imediatamente encaminhada à avaliação médica.  
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2. ARBITRAGEM  

a. Todos os integrantes da equipe de arbitragem serão submetidos ao controle de 

temperatura corporal antes de adentrar ao estádio;  

b. Em caso de temperatura acima de 37,5°C, a pessoa será impedida de acessar o estádio e 

deverá ser imediatamente encaminhada a avaliação médica e o delegado da partida deverá 

entrar em contato com a Ceaf-MS.  

2.1 VIAGENS E DESLOCAMENTOS  

a. Durante toda a viagem, desde a residência até o estádio, é obrigatório o uso de máscara. 

Caso haja necessidade de substituição, o acondicionamento da utilizada, deverá ser em um 

saco plástico individual e higienizado. Utilizar o álcool gel antes pegar na máscara e sempre 

pegar no elástico e nunca na máscara em si.  

b. Evitar transporte público ou aplicativos; opte pelos deslocamentos terrestres através de 

carros particulares.  

c. Levar álcool gel para a viagem, utilizando regularmente durante a mesma. Lavar as mãos 

utilizando sabão, com frequência, sempre que houver possibilidade.  

2.2 OPERAÇÃO NOS ESTÁDIOS  

a. Os equipamentos específicos da arbitragem como; placas de substituição, notebook, 

deverão ser higienizados previamente à sua utilização.  

b. Toda a estrutura física deverá ser adaptada segundo os conceitos de distanciamento 

social, ventilação e restrição de circulação de pessoas.  

c. A hidratação deverá ser feita em garrafas/copos individuais não sendo permitido o 

compartilhamento das mesmas.  

d. Preferencialmente, caso necessário, levar alimentação para seu próprio consumo.  

e. No vestiário deverá ser mantido a conduta de distanciamento social e não compartilhar 

nenhum tipo de objeto e insumos como toalhas, sabonete, entre outros.  

2.3 CAMPO DE JOGO  

a. Em todas as partidas, de todas as competições até o término da temporada, deverá ser 

observado 01 (um) minuto de silêncio antes do início em respeito às vítimas do COVID-19.  
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b. O quarto árbitro utilizará máscara durante toda a partida.  

c. O protocolo de entrada no campo de jogo dos atletas deverá respeitar a distância de 2 

metros entre eles, sem a presença de crianças, mascotes ou representantes de campanhas 

publicitárias ou institucionais.  

d. A entrada em campo seguirá a seguinte ordem para cada um dos tempos: a equipe de 

arbitragem entrará em primeiro lugar, seguido da equipe mandante e posteriormente a equipe 

visitante.  

e. A área de competição terá acesso extremamente restrito com o objetivo de ter apenas as 

funções essenciais transitando neste espaço.  

f. Utilizar ambientes abertos para reuniões da arbitragem no pré-jogo.  

2.3 NOVA ROTINA DE DESIGNAÇÕES  

a. Caso qualquer designado para a partida apresente algum sintoma suspeito de COVID-19, o 

mesmo deverá informar imediatamente a Ceaf-MS e não se deslocar ao estádio.  

b. A equipe de arbitragem e os oficiais da partida escalados deverão preencher e enviar, 

obrigatoriamente. 

c. Este QUESTIONÁRIO estará disponível 24 horas antes do início da partida e deverá ser 

respondido até 6 horas antes do horário de início do jogo.  

3. IMPRENSA  

1- Todos os veículos de comunicação interessados em obter acesso às partidas coordenadas 

pela FFMS, para realizarem cobertura jornalística, deverão credenciar através do através do 

link disponibilizado pela Associação dos Cronistas Esportivos de Mato Grosso do Sul 

(Acems).  

2- A Associação dos Cronistas Esportivos de Mato Grosso do Sul (Acems) enviará a lista dos 

profissionais credenciados para entrar nos estádios de futebol 48 horas antes da partida, e 

somente quem estiver nessa lista terá acesso, após aprovação da FFMS.  

3- Os radialistas não terão acesso ao campo, já que as entrevistas são expressamente 

proibidas. Portando, poderão trabalhar nas arquibancadas e cabines, sendo que a reserva de 

cabines deverá ser solicitada diretamente ao responsável pelo estádio.  
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4- Os profissionais credenciados terão acesso aos estádios a partir de duas horas antes do 

início da partida. A quantidade de credenciados será limitada. Todos os profissionais devem 

utilizar proteção facial (máscara) como equipamento de proteção contra o contágio do 

coronavírus. No caso dos narradores (TV e Rádio), é permitido o uso de escudo facial (face 

shield).  

5- Em caso de resistência ou desrespeito de alguns profissionais de imprensa quanto ao uso 

dos EPIs (equipamentos de proteção individual), fundamentais no combate à transmissão do 

coronavírus, identificado nas primeiras rodadas da competição, a FFMS resolve que, em caso 

de desrespeito à obrigatoriedade de uso dos EPIs, o profissional pode ser excluído do 

credenciamento nas rodadas seguintes.  

6- Todas as pessoas a serviço do detentor dos diretos de transmissão da competição (lista 

enviada à FFMS), jornais/sites/TVs não detentoras, rádios (sistema), fotógrafos e profissionais 

de comunicação dos clubes deverão estar devidamente credenciados para a referida partida, 

a fim de que tenham autorizado seu acesso ao estádio.  

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS  

1- Os profissionais interessados em cobrir os jogos deverão solicitar credenciamento através 

do link disponibilizado pela Acems.  

2-Todos os profissionais deverão usar máscara que cubra o nariz e a boca em qualquer lugar 

do estádio durante todo o período de permanência no estádio.  

3- A simples solicitação de credenciamento não garante o acesso ao estádio. O profissional 

deverá receber da Acems por SMS e/ou e-mail, a resposta com a aprovação do 

credenciamento para atuar na partida desejada. 

POSICIONAMENTO EM CAMPO – COLETE OBRIGATÓRIO 

1- Os profissionais autorizados deverão acessar o entorno do campo sem formar 

aglomeração e mantendo o distanciamento social (2m).  

2- É expressamente proibido, em qualquer momento utilizar a lateral dos bancos de reservas.  

3- O acesso será feito antes da entrada dos times em campo e a saída será depois que todos 

os jogadores tiverem deixado o mesmo.  
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4- Durante os jogos, os profissionais deverão sentar em seus bancos próprios ou 

disponibilizados pelo clube, nos locais devidamente posicionados pelo Fiscal de Campo e não 

poderão se deslocar durante o jogo ou mudar a posição sem autorização.  

5- Os coletes deverão ser entregues no local de acesso e devolvidos para o Fiscal de Campo 

no mesmo local.  

6- Acesso dos profissionais de imprensa em cada função obedecerá aos critérios abaixo.  

TV DETENTORA DOS DIREITOS DE TRANSMISSÃO  

1- A quantidade de profissionais irá variar de acordo com a demanda da partida  

2- Somente terão acesso à Zona de Competições, os técnicos e câmeras envolvidos 

diretamente na transmissão da partida.  

3- Repórteres da transmissão (detentoras de direitos) ficam posicionados no gramado, na 

altura da bandeira de escanteio, durante a partida. No intervalo e fim de jogo, são levados 

pelo Fiscal de Campo à área central para as entrevistas. Os jogadores ficarão posicionados 

na frente do backdrop (painel de patrocinadores) oficial da competição (quando houver).  

JORNAIS, SITES E TVS NÃO DETENTORAS  

1- Será realizado o credenciamento para até 10 (dez) profissionais.  

2- O credenciamento será feito, diretamente, pela Acems, com repasse das listas à FFMS, 

respeitando sempre os detalhes de operação e quantitativo listados neste protocolo.  

3- O acesso se dará a partir de 2 (duas) horas (imprensa em geral) e 4 (quatro) horas (equipe 

técnica da transmissão de TV) do horário marcado para início da partida, se encerrará 30 

(trinta) minutos antes do início da partida.  

4- Os profissionais serão posicionados na arquibancada obedecendo o distanciamento 

mínimo de 1 (um) metro entre cada pessoa.  

5- Não haverá acesso à estrutura interna (sala de mídia, zona mista, sala de coletiva). O 

Assessor de Imprensa do Clube gravará vídeo com as perguntas direcionadas ao técnico.  

RÁDIOS  
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1- Será realizado o credenciamento de 3 (três) veículos, para até 2 (dois) profissionais por 

veículo + 1 (um) técnico, que não pode permanecer no local ao mesmo tempo em que os 

outros dois profissionais.  

2- Os profissionais serão posicionados na arquibancada obedecendo o distanciamento 

mínimo de 1 (um) metro entre cada pessoa. Também podem ser utilizadas cabines abertas, 

sendo uma cabine para cada Rádio, com 1 (um) ou 2 (dois) profissionais (no máximo) do 

mesmo veículo.  

3- Não haverá acesso à estrutura interna (sala de mídia, zona mista, sala de coletiva). O 

Assessor de Imprensa do clube gravará vídeo/áudio com as perguntas direcionadas ao 

técnico.  

4- Se a presença prévia de 1 (um) técnico for necessária para a instalação de equipamento 

na arquibancada ou cabine, este deverá deixar o local antes da chegada do (s) profissional 

(is) que trabalhará (ão) na cobertura da partida. Tal técnico também deverá estar credenciado 

e com o acesso previamente autorizado.  

5- Todos os profissionais de rádio devem utilizar proteção facial (máscara) como equipamento 

de proteção contra o contágio do coronavírus. No caso dos narradores, é permitido o uso de 

escudo facial (face shield).  

FOTOGRAFIA 

1- Será realizado o credenciamento para 3 (três) profissionais, 1 (um) por veículo. Além 

destas vagas, 2 (duas) serão destinadas aos profissionais de fotografia oficiais dos clubes, 

sendo 1 (um) de cada time.  

2- O acesso se dará a partir de 2 (duas) horas do horário marcado para início da partida, se 

encerrará 30 (trinta) minutos antes do início da partida.  

3- Os profissionais de fotografia da imprensa em geral serão posicionados na arquibancada, 

preferencialmente, no setor inferior do estádio (mais próximo do campo), obedecendo o 

distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada pessoa. Os fotógrafos dos clubes ficarão 

no gramado, atrás das placas de publicidade da linha de fundo, sendo 1 (um) em cada lado 

do campo.  

4- Não haverá acesso a cabines de transmissão ou estrutura interna (sala de mídia, zona 

mista, sala de coletiva, etc).  
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5-. Todos os profissionais de fotografia devem utilizar proteção facial (máscara) como 

equipamento de proteção contra o contágio do coronavírus. 

COMUNICAÇÃO DOS CLUBES  

1- Cada clube pode credenciar até 2 (dois) profissionais, sendo 1 (um) fotógrafo, para o 

trabalho de assessoria e produção de conteúdo na partida, transmissão da rádio ou TV oficial.  

2- Os profissionais de Comunicação do clube (credenciados) podem ficar no gramado até o 

fim do aquecimento. Também podem acompanhar os bastidores nos vestiários. Quando a 

bola rolar, apenas os fotógrafos ficam no campo (atrás das traves). Os outros integrantes 

devem se encaminhar às arquibancadas.  

3- No intervalo da partida e no fim do jogo, cada clube deve encaminhar 1 (um) jogador para a 

entrevista na lateral do campo, onde cada um responderá a uma pergunta por repórter que 

estiver trabalhando na transmissão da (s) TV (s) detentora (s) de direitos.  

4- Em até 30 minutos após o apito final, cada clube deve realizar a entrevista coletiva com o 

seu treinador. Cada assessor reúne / recebe as perguntas e organiza a transmissão / 

distribuição de gravação.  

5- Todos os profissionais devem utilizar proteção facial (máscara) como equipamento de 

proteção contra o contágio do coronavírus. No caso dos narradores (TV e Rádio), é permitido 

o uso de escudo facial (face shield).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1- Não haverá Zona Mista nem coletiva presencial (a entrevista será gravada ou online na 

ferramenta digital escolhida pelo clube).  

2- Todos os indivíduos a serviço da imprensa serão submetidos ao controle de temperatura 

corporal antes de adentrar ao estádio. Em caso de temperatura acima de 37,5°C, a pessoa 

será impedida de acessar o estádio e deverá ser imediatamente encaminhada à avaliação 

médica.  

3- A FFMS não será responsável pelo fornecimento de estacionamento, internet, energia 

elétrica ou qualquer outro item necessário à execução do trabalho da imprensa. Tais 

demandas deverão ser comunicadas diretamente ao clube, gestor do estádio e/ou entidade 

de classe (associação de cronistas).  

5. HIGIENIZAÇÃO  
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a. Todos os ambientes do estádio, deverão ser higienizados até 4h antes do início da partida, 

com solução de água sanitária ou qualquer produto autorizado pela ANVISA;  

b. Todas as salas do estádio, inclusive vestiários, deverão estar com as portas abertas para 

circulação de ar e disponibilizados em todos os ambientes recipientes contendo 

necessariamente álcool 70% em gel ou equivalente, além de pias com água e sabão, se 

possível. 

6. CHEGADA DAS EQUIPES  

a. As chegadas nunca poderão coincidir;  

b. Se possível utilizar caminhos de acesso distintos aos vestiários para equipes e arbitragem;  

7. VESTIÁRIOS  

a. O distanciamento mínimo deverá ser respeitado também no vestiário;  

b. O tempo limite de uma delegação inteira no vestiário deverá ser de no máximo 40 

(quarenta) minutos;  

c. Máscaras (com ou sem face shields) deverão ser utilizadas por todos dentro do vestiário. 

 

JOGO 

1. Cada clube poderá realizar substituição de até 5 (cinco) atletas por jogo, desde que 

respeite o máximo de 3 (três) atos de substituição no decorrer da partida. Caso o clube realize 

alguma substituição durante o intervalo da partida, o mesmo ainda terá 3 (três) atos de 

substituição no decorrer do jogo.  

2. Deverá existir no túnel de acesso e próximo aos bancos de reserva totens com álcool 70% 

em gel ou equivalente, fornecidos pelo clube mandante.  

 

PROTOCOLO DE ENTRADA EM CAMPO  

a. O protocolo de entrada no campo de jogo deverá respeitar a distância de 1 (um) metro 

entre cada atleta, sem a presença de crianças e representantes de campanhas publicitárias 

ou institucionais  
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b. O cumprimento tradicional entre os atletas não deverá ocorrer;  

c. Os participantes entram perfilados e se direcionam para o lado do campo designado em 

posição de início da partida. Ordem: arbitragem, mandante e visitante;  

d. Os capitães de cada equipe deverão se encontrar com a equipe de arbitragem para sorteio 

de campo/bola;  

e. Será adotado minuto de silêncio em todas as partidas até o final da temporada 2020.  

GANDULAS  

a. Serão permitidos 6 (seis) gandulas por jogo;  

b. Deverão utilizar luvas, higienizar as mãos e bola com álcool 70% em spray ou equivalente 

após cada reposição de bola e lavar as mãos com água e sabão antes do início de cada 

tempo da partida;  

c. O uso de máscara (com ou sem face shields) é obrigatório.  

MAQUEIROS  

a. Serão permitidos 2 (dois) maqueiros por jogo;  

b. Deverão utilizar luvas, higienizar as mãos e as macas com álcool 70% em spray ou 

equivalente após cada atendimento e lavar as mãos com água e sabão antes do início de 

cada tempo da partida;  

c. O uso de máscara (com ou sem face shields) e luvas é obrigatório.  

BANCO DE RESERVAS  

a. O banco de reservas somente poderá ser acessado por 16 (dezesseis) profissionais de 

cada clube, de acordo com o Regulamento da Competição, sendo: 11 (sete) atletas suplentes 

e 5 (cinco) membros da Comissão Técnica;  

b. Todos os integrantes do banco de reservas, exceto suplentes quando em aquecimento e o 

Treinador, deverão usar máscaras (com ou sem face shields);  

c. Todos os atletas deverão utilizar recipientes individuais para hidratação durante todo 

período em campo e nos vestiários, sendo proibido o compartilhamento dos mesmos.  

d. Quando sentados, a distância entre os atletas deverá ser de no mínimo 1 (um) metro.  
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e. Se necessário for, para cumprir o distanciamento mínimo, cadeiras extras ao lado dos 

bancos de reserva serão adicionadas ou, quando aplicável, poderão ser utilizados os 

primeiros assentos da arquibancada, desde que haja fácil e seguro acesso ao campo de jogo.  

EQUIPE DE ARBITRAGEM  

a. Toda a equipe de arbitragem, exceto o árbitro e os dois assistentes, deverá usar máscara 

(com ou sem face shields);  

ATLETAS EM CAMPO  

a. Recomenda-se que a comemoração dos gols seja individual e sem contato entre os atletas.  

b. A higiene nasal poderá ser realizada, se necessário, utilizando-se lenços descartáveis, que 

deverão estar disponíveis no banco de reservas, a serem descartados em local apropriado.  

c. Fica proibida a troca de brindes, flâmulas ou presentes entre os capitães;  

d. Fica proibida a troca de camisa entre atletas;  

PROTOCOLO DE INTERVALO  

a. A saída de campo, obrigatoriamente, deverá seguir a ordem de equipe visitante, equipe 

mandante e por fim a equipe de arbitragem.  

b. Caso o estádio possua túneis de acesso ao campo individuais e exclusivos para as equipes 

ou arbitragem, a saída de campo poderá ocorrer fora da ordem supra citada.  

PÓS-JOGO 

SAÍDA DAS EQUIPES  

A saída das equipes respeitará a mesma sequência do intervalo.  

OS CLUBES  

Os clubes deverão indicar um profissional de comunicação do clube, dentre os membros da 

delegação, para acompanhar as entrevistas previstas nessa diretriz.  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CERIMÔNIA DE PÓDIO  
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O novo roteiro de entrega de troféus e medalhas será oportunamente informado aos clubes 

envolvidos.  

PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  

A inobservância ou descumprimento desta Diretriz sujeitará o infrator às penalidades sanções 

que venham a ser impostas pela Justiça Desportiva, com base no CBJD.  

CONCLUSÃO  

Esta Diretriz Técnica entrará em vigor imediatamente após o reinício/início das competições 

coordenadas pela FFMS constantes do calendário do futebol brasileiro. As normas nela 

contidas poderão sofrer ajustes e alterações ao longo das competições, o que será 

devidamente informado e documentado.  

O DCO expedirá instruções complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento 

desta Diretriz. Quando publicadas, tais instruções complementares tornam-se parte integrante 

e indissociável desta Diretriz e, por consequência, do Regulamento da Competição em 

questão.  

Os casos omissos serão resolvidos exclusivamente pelo DCO, através de comunicação 

formal às partes interessadas que, em caso de dúvida de interpretação desta Diretriz, 

poderão formalizar consulta. 


