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XI COPA OURO SUB-20 - 2021 
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO À COVID-19 

 
❖ As equipes mandantes devem colocar avisos no local das partidas, com a 

obrigatoriedade do uso de máscara, sobre o distanciamento social e da higiene 
das mãos, para alertar e incentivar estas práticas. 

 

❖ Evitar a presença de torcida nos jogos. Limitar a apenas um acompanhante por 
atleta, no caso dos atletas que necessitam de um responsável para levá-lo a 
partida. 

 

❖ Evitar o uso de vestiários nos jogos. Levar a equipe trocada. Caso seja utilizado, 
fazer por um período curto de no máximo 10 minutos e com uso de máscaras. 
Lembrando que as equipes mandantes devem manter os vestiários sempre 
higienizados. 

 

❖ A equipe mandante deverá providenciar álcool gel e um pano para a equipe de 
arbitragem para higienização das bolas antes e no intervalo das partidas. 

 

❖ Os atletas e membros da comissão técnica não irão assinar a sumula da partida. 
A mesma será preenchida pelo representante da APF na partida, evitando 
assim o compartilhamento da caneta e o toque em pranchetas e mesas. Cada 
atleta e membro da comissão técnica deverá se apresentar ao representante 
com o documento permitido pelo regulamento para entrega do documento e 
conferência. 

 

❖ Banco de reservas: Todos os atletas e membros de comissão técnica deverão utilizar 
máscaras durante as partidas. Apenas o técnico poderá ficar sem a máscara durante o 
decorrer da partida. Orientamos também que cada atleta tenha o seu colete, evitando 
o compartilhamento. 

 

❖ O cumprimento entre as equipes e arbitragem deverá ser evitado, antes e após as 
partidas. 

 

❖ As interações sociais durante as partidas, como comemoração de gol, devem ser 
evitadas também, ou no máximo sendo feitas com toques de cotovelos ou de punhos. 

 

❖ Hidratação: Orientamos que cada atleta tenha o seu próprio squeeze ou que seja 
utilizado copos ou garrafas de água descartáveis. 
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Presidente APF 


