TAÇA TG DE FUTSAL ADULTO 2021
PROTOCOLO DE JOGO
1 – No acesso ao ginásio todos deverão estar usando
máscara obrigatório. As pessoas que tiverem temperatura
superior ou igual 37,5 ºC ou apresentarem sintomas não
poderão entrar no local.
2 – A verificação de temperatura será feita por um membro
da comissão organizadora da competição, sendo feita com
todo o rigor e responsabilidade.
3 – Somente teremos a porta principal de ginásio aberta para
receber os participantes do jogo e após a mesma será
fechada.
4 – Jogos serão realizados sem a presença de público.
5 – A equipe mandante devera disponibilizar álcool gel para
a equipe visitante.
6 – Cada equipe deverá levar sua água e lanche, pois não
terá bar aberto dentro do ginásio.
7 – Solicitamos que os atletas não usem coletes para a
segurança de todos.

08 – Após o aquecimento os atletas podem ir em grupo com
4 no vestiário para a troca de uniforme.
09 – Após o término de jogo somente quatro atletas por vez
podem tomar banho no vestiário.
10 – No intervalo de jogo não terá troca de lado, as equipes
permanecem no mesmo banco de reservas.
11 – A equipe mandante deve higienizar os bancos de
reservas no intervalo do jogo com álcool em gel.
12 – Os atletas, membros da comissão técnica, anotador,
cronometrista e staff devem permanecer de máscara quando
os jogos tiverem acontecendo e os atletas quando saírem do
jogo para o banco devem colocar a máscara.
13 – A equipe mandante deve colocar uma pessoa na porta
de acesso de ginásio para controlar a entrada das pessoas
autorizadas pelo protocolo.

OPERAÇÃO DE JOGO
- Delegação mandante 24 pessoas.
- Delegação visitante 22 pessoas
- Arbitragem 03 pessoas
- Secador de quadra 01 pessoa
- Transmissão Imprensa 06 pessoas
- Staff para higienização 01 pessoa
- Ambulância se tiver 02 pessoas
- Segurança quando solicitado tiver 02 pessoas
- Máximo de pessoas por jogo 60 pessoas
- Todos deverão estar usando mascará obrigatório
Observação: este protocolo poderá ser ajustado de
acordo com a solicitação de cada município que irá
sediar os jogos.
Carazinho de 17 junho de 2021.
Comissão Organizadora
Taça TG de Futsal Adulto 2021

