
FUTEBOL – CAMPO OFICIAL E SINTÉTICO
Além das orientações gerais expedidas pela Ases-DF, os praticantes de futebol deverão

observar os seguintes itens: 

 Dias e horários de funcionamento dos campos de futebol para a prática do esporte
por associados e frequentadores esportivos, respeitando as determinações existentes na

Ases-DF – esses procedimentos servirão para “peladas” e competições de futebol.
 Os futebolistas não devem chegar com muita antecedência na associação; deve vir uniformizados

para praticar o futebol, evitando a troca de roupas e aglomerações nos vestiários.
 Não será permitida a entrada e permanência de torcida (dependentes e convidados) durante as par-

tidas das competições para evitar maior concentração de pessoas próximas aos campos de futebol.
 Antes, no intervalo e após as partidas, deve-se manter afastado e não cumprimente fisicamente as pessoas.
 É necessário um distanciamento de, no mínimo, 2 metros entre todos os envolvidos.
 Nas “peladas”, não será necessário o futebolista colocar a carteira no quadro.
 O controle será feito pelo colaborador do clube que não utilizará o quadro para evitar contato com o

objeto pessoal.
 Ao chegar ao campo de futebol, o futebolista deve apresentar a carteira ao colaborador, que anotará

em documento específico e administrará as partidas.
 Nas partidas das competições, os atletas, a equipe de arbitragem e o mesário deverão limpar as mãos

com álcool líquido a 70% ou álcool gel antes de assinar a súmula. Os produtos serão disponibilizados e
controlados pelo colaborador da Ases-DF que também higienizará, sempre que possível, a caneta.

 Não haverá fotos oficiais antes das partidas e, da mesma forma, não haverá o tradicional cumprimento
com aperto de mãos entre futebolistas e equipe de arbitragem, no caso das partidas das competições.

 Os futebolistas que se encontram nos bancos de reservas deverão utilizar máscaras.
 Pode-se jogar sem máscaras, mas deve recolocá-las logo após o término das partidas.
 Os assentos serão higienizados antes e depois das partidas.
 As cadeiras dos bancos de reservas serão ocupadas de maneira intervalada, para preservar o distan-

ciamento seguro entre os futebolistas.
 Caso não seja possível acomodar todos, estes últimos devem ser alocados em cadeiras ao lado do

banco de reservas, também de forma distanciada.
 Evitar levar as mãos ao rosto durante as partidas – cada futebolista deve trazer o recipiente de álcool

gel e a toalha para a higienização pessoal no intervalo e após as partidas.
A bola deve ser higienizada com álcool líquido a 70% ou sabão líquido em cada intervalo e término

das partidas.
 Atos de beijar a bola ou abraçar e comemorar gols com os companheiros não serão permitidos.
Não é permitido qualquer tipo de confraternização.
 Depois de qualquer partida e após praticar o esporte, não serão autoriza-

das aglomerações e os participantes não poderão permanecer na área
da quadra/ginásio.

 Traga seu squeeze com água e não compartilhe ma-
teriais e objetos pessoais. 

Ases-DF, sempre pensando no melhor para você. Sede Social: (61) 3225-4540 / 99649-9664
www.ases-df.org.br

Sejam bem-vindos
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