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INTRODUÇÃO 
Este Protocolo de Jogo tem por objetivo juntar recomendações, definições 
e disposições médicas relacionadas ao retorno das atividades esportivas do 
Voleibol de Quadra. É uma tentativa de diminuirmos os riscos de contágio 
em nossas competições, priorizando a saúde e o bem-estar de todos os 
envolvidos. 
 
Partimos da premissa de um retorno prudente das atividades, respeitando 
as decisões e recomendações das autoridades do país, do estado e do 
município onde os eventos forem realizados.  
 
As indicações que serão aqui descritas visam recomendar cuidados e ações 
preventivas para todos os envolvidos no evento, nas sedes e clubes 
praticantes de Voleibol. Porém, elas somente, não são garantia de 
segurança a todos os participantes. Deve-se levar em consideração os 
demais ambientes e eventos sociais vividos por cada pessoa. 
 
Vale ainda ressaltar que cada área retratada neste protocolo contou com a 
contribuição e colaboração de pessoas ligadas às respectivas especialidades 
tais como área médica, segurança, arbitragem, televisão, mídia e técnica. 
 
O cenário aqui traçado levará em consideração eventos sem público 
presente. Salvo se houver liberação de público pelas autoridades locais. 
 
 
MEDIDAS GERAIS A SEREM SEGUIDAS 
 
Iniciamos com algumas medidas gerais que são consideradas principais e 
devem ser adotadas por todos. 
 
A equipe visitante deverá respeitar na íntegra este documento e o protocolo 
interno. 
 
Distanciamento social 
 
Todos devem manter distância maior ou igual à 1,5 metro de outras pessoas em 
qualquer situação, exceto quando o(a)s atletas estiverem em jogo. 
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Higienização 
 
Para evitar a disseminação do vírus, as mãos devem ser higienizadas com 
frequência, com água e sabão ou álcool 70% ou álcool em gel. Evitar tocar os 
olhos, nariz e boca. 
 
 
Máscara 
 
Segundo as últimas recomendações do Ministério da Saúde, as máscaras são 
recomendadas para todas as pessoas – visto que a infecção também pode ser 
transmitida por pessoas assintomáticas. Proteja você e o próximo. 
 
LIMPEZA DOS AMBIENTES 
 
Todos os ambientes utilizados durante a competição devem estar bem 
ventilados.  
 
Todos devem respeitar a disposição e distanciamento do mobiliário, pois 
estamos seguindo a norma de distanciamento. 
 
Todos os locais deverão ser higienizados com frequência, principalmente 
aqueles que são mais tocados como maçanetas de portas, chaves, torneiras etc. 
 
A higienização dos vestiários, bancos de reservas e mesa de controle da 
arbitragem deverá ser realizada duas horas antes do jogo e após cada jogo. 
 
ENTRADA NO GINÁSIO 
 
Desembarque dos transportes e chegada 
 
As equipes deverão desembarcar de seus transportes e se dirigirem ao portão 
de entrada do Ginásio. O acesso ao interior do Ginásio deverá ser feito por uma 
única entrada. Serão realizados os seguintes procedimentos: 
 
• Desinfecção dos calçados (Tênis, sapatos, chinelos) será feita pelo uso de um 
tapete sanitizante bactericida; 
 
• Higienização das mãos com álcool 70º; 
 
• Medição de temperatura; 
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INSTALAÇÕES DO GINÁSIO 
 
Vestiários 
 
Deverá ser disponibilizado nos vestiários das equipes e da arbitragem toalhas 
de papel, papel higiênico, lixeira com pedal ou sem tampa para descarte de 
máscaras usadas e recipientes com álcool em gel ou álcool 70%. 
 
A equipe de limpeza procederá a limpeza e manutenção destes ambientes após 
o uso. 
 
 
QUADRA DE JOGO 
 
A quadra de jogo deverá ser montada seguindo todas as especificações técnicas 
para o jogo, constantes do regulamento da competição. 
 
 
Banco de reservas 
 
Será respeitada a distância entre cada membro da CT de, no mínimo, 1,5m entre 
todos os sentados. Pode-se intercalar os assentos deixando um assento vazio 
entre duas pessoas. 
 
A mesma distância será observada entre os demais profissionais que 
trabalharem sentados, tais como apontadora e o delegado e entre os 
profissionais de saúde da ambulância. 
 
Membros da equipe que não ficarão no banco de reservas deverão permanecer 
no fundo de quadra, mantendo o distanciamento entre eles.  
 
Deverá ser disponibilizado na quadra de jogo ao lado de cada banco de reservas, 
lixeira com pedal ou sem tampa para descarte de máscaras usadas e recipientes 
com álcool em gel ou álcool 70% na mesa de controle da arbitragem; 
 
A equipe de limpeza procederá a limpeza e manutenção após cada jogo. 
 
TV 
 
As equipes de produção e de transmissão dos jogos pela TV oficial deverão 
também manter o distanciamento. 
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Todo o equipamento de transmissão deverá ser higienizado com álcool 70%, 
próprio para equipamentos eletrônicos e todos os profissionais deverão atuar 
usando máscaras. 
 
Durante a partida, o repórter de quadra deverá permanecer a pelo menos 1,5 
metro de distância dos bancos de reservas dos clubes, onde tradicionalmente 
costuma atuar, ou atrás das placas de publicidade nas linhas de fundo. 
 
As entrevistas com técnicos e atletas antes e após os jogos, realizadas pelos 
repórteres de TV ao vivo, serão realizadas mediante utilização de microfone à 
distância. 
 
Jogo 
 
Somente terão acesso a quadra de jogo, quem for imprescindível em sua função, 
tais como: atletas, comissão técnica, equipe de arbitragem, delegado, equipe 
médica da ambulância, enxugadores e boleiros, funcionários de limpeza. Exceto 
se o público em sua sede estiver liberado pelas autoridades. 
 
Atletas: ficará a critério de cada atleta o uso da máscara para os trabalhos de 
aquecimento e jogo. Esta condição é válida para atletas titulares e reservas. 
Porém, o uso será obrigatório no interior do ginásio. 
 
Membros da Comissão Técnica: será obrigatório o uso de máscara durante 
todo tempo em que estiverem em quadra e no ginásio, mesmo participando do 
jogo deverão estar com a máscara o tempo todo. O uso para o técnico durante 
o jogo é facultativo. 
 
Equipe de Arbitragem e Delegado Técnico do jogo: obrigatório o uso durante 
todo tempo que estiver em quadra e no ginásio, lembrando que as mesmas 
devem ser trocadas a cada 3 horas de uso ou se estiverem úmidas. Apenas o 1º 
e 2º árbitros, estão autorizados a atuar sem máscaras durante o jogo. 
 
 
Seguranças 
A equipe de segurança nos jogos sem público será a mínima necessária, 
podendo ser obedecido a regulamentação de cada clube. Porém, todos deverão 
seguir o mesmo protocolo de higienização e uso de máscaras. 
 
Locutor Oficial e Locutor Animador 
A função de locutor animador estará suspensa em jogos sem público. 
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O locutor oficial deverá permanecer fora da área de jogo, atrás das placas, 
apenas para cumprir o protocolo inicial do jogo, até a apresentação dos atletas 
iniciantes. Deverá seguir o mesmo protocolo de higienização e uso de máscaras. 
 
Bolas de jogo e aquecimento 
As bolas de aquecimento deverão ser higienizadas antes e após o uso, de 
acordo com as orientações enviadas pela MIKASA. 
 
As bolas de jogo deverão ficar reservadas, posicionados na mesa de controle, 
com 3 bolas em cada, sempre higienizadas pelos boleiros e/ou enxugadores. 
Caberá á arbitragem a calibração e controle do uso das bolas de jogo. 
 
Adequações à regra 
• Não haverá troca de lado nas partidas, evitando a necessidade de higienização 
dos bancos, mudança de lado de galões de água etc.; 
OBS: Sujeito a mudanças.  
 
Protocolo após a partida 
• Protocolo de cumprimento das equipes poderá ser dispensado ou conforme 
anexo. 
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