Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:

C.A PARANAENSE (PR)

Time B:

CRUZEIRO E.C (MG)

Local:

Curitiba, PR.

Data:

16 de maio de 2018

Estádio:

Arena da Baixada

Hora:

21:45h (horário de Brasília)

1.

Instalações | Avaliações Gerais

Itens

Atividades

Exigências

1.1

Chegada do Delegado da Partida ao estádio

Chegada às 17:00h

X

Paulo Prestes (41) 992640505

X

1.2

Identificar o responsável ou a administração do
estádio

OK

Torcidas:
Portões A; B; C; D e E, Rua Buenos Aires.
Portões F e G, Rua Buenos Aires esq. Av. Getúlio
Vargas.
Portões H; I e J, Rua Cel Dulcídio.
S1, Estacionamento coberto Rua Brasilio Itibere. S2,
Camarotes com veículos identificados através de
cartão de estacionamento. :
Portões K; L; M e N Rua Petit Carneiro.
1.2.1

Identificar

os

acessos

do

estádio

(torcedores,

delegações, imprensa e serviços)

Entrada de Serviços:
P1,

setor

9

previamente

Rua

Brasilio

credenciados

Itibere,
com

veículos

nome

X

dos

prestadores de serviços, placa e modelo do veículo.
Entrada Delegações:
Rua

Brasilio

Itibere,

acesso

as

delegações,

arbitragem e anti doping.
Acesso Funcionários:
Rua Cel Dulcídio.
Acesso Imprensa:
Rua Brasilio Itibere.
1.3

1.4

1.5

Identificar o responsável pela segurança privada
contratada
Identificar o responsável pelo CFTV

Ronildo Barbosa (41) 999790147
Ronildo Barbosa (41) 999790147
CFTV equipado com 144 câmeras

Identificar o responsável pelo policiamento em

Comando de operação geral: Major Medeiros

serviço

Efetivo geral: 136 Policiais

X

X

X

NOK

Itens

Atividades

Exigências

OK

NOK

Comando de operação no Gramado: Sargento Alan
Efetivo no gramado: 05 Policiais
Identificar o responsável pelo serviço de atendimento

1.6

de emergência (ambulâncias)

Adones Borcate (41) 997055671
Empresa contratada para os serviços e relação de

X

profissionais em anexo.

1.7

Identificar o responsável pelas catracas

Ronildo Barbosa (41) 999790147

X

1.8

Identificar o responsável pela iluminação do estádio

Ali Nasser (41) 99790082

X

Camarote P2 – Capacidade para 28 pessoas,
1.9

Identificar o local para a delegação visitante

elevador exclusivo, segurança e cota de lanches e

X

bebidas.
1.10

Coordenar a abertura dos portões

Portões abertos às 19:45h

X

1.11

Identificar o responsável pelo equipamento de som

Mauro Silva (41) 999790177

X

Mauro Silva (41) 999790177
Identificar o responsável pelo som equipamento de

1.12

telão

Telão faz a transmissão da partida, placar e tempo
X

de jogo.
Observação: Não transmite replay da partida e
tempo de acréscimos

1.13

Identificar o responsável pelo gramado

Ali Nasser (41) 99790082

X

1.13.1

Conferir o cronograma de irrigação

Ocorreu com 3h e 1,5h antes do inicio da partida

X

1.13.2

Checar a marcação das linhas oficiais

1.13.3

Avaliar nivelamento do piso do gramado

Em

Avaliar a estética do gramado

Conferencia

realizada

em

realizada

em

realizada

em

conjunto com equipe de arbitragem
Em

conformidade.

Conferencia

conjunto com equipe de arbitragem
Em

1.13.4

conformidade.

conformidade.

Conferencia

conjunto com equipe de arbitragem

X

X

X

Observação: Gramado artificial (sintético)
1.13.5

Checar a fixação das traves

1.13.6

Checar a instalação das redes

1.13.7

Checar as bandeiras de escanteio

2.

Em

conformidade.

Conferencia

realizada

em

realizada

em

realizada

em

conjunto com equipe de arbitragem
Em

conformidade.

Conferencia

conjunto com equipe de arbitragem
Em

conformidade.

Conferencia

conjunto com equipe de arbitragem

X

X

X

Instalações | Vestiários das equipes

Itens

Atividades

Exigências

2.1

Limpeza

Em boas condições de uso em ambos vestiários

2.2

Paredes e divisórias

2.2

Iluminação

Em boas condições e com isolamento acústico em
ambos vestiários
Em boas condições de uso em ambos vestiários

OK
X
X
X

Em boas condições de uso e com tomadas
2.3

Elétrica

distribuídas por todo o ambiente em ambos

X

vestiários
2.4

Refrigeração

2.5

Ventilação

2.6

Hidráulica

Sistema de ar condicionado central em boas
condições de uso em ambos vestiários
Sistema de exaustão central em boas condições de
uso em ambos vestiários
Chuveiros e banheiras com água quente e fria em

X

X
X

NOK

boas condições de uso em ambos vestiários
2.7

Chuveiros

2.8

Banheiras de hidromassagem

2.9

Macas para massagem

2.10

Geladeira e/ou freezer

2.11

Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo

Chuveiros com água quente e fria em boas
condições de uso em ambos vestiários
Individuais e coletivas com água quente e fria em
boas condições de uso em ambos vestiários
Duas macas em boas condições de uso em ambos
vestiários
Geladeira e Freezer em boas condições de uso em
ambos vestiários
Máquina de gelo no vestiário da equipe mandante e
depósito para gelo na equipe visitante

X

X

X

X

X

Salas equipadas com sofás, mesas, cadeiras e
2.12

Sala para os técnicos

televisor em boas condições de uso em ambos

X

vestiários
Armários individuais com cabides e bancos para
2.13

Armários (com cabides)

todos os jogadores em boas condições de uso em

X

ambos vestiários
Área interna para aquecimento anexa a cada
2.14

Área interna para aquecimento

vestiário com sistema de ar condicionado central e
piso sintético em boas condições de uso em ambos

X

vestiários
2.15

Internet

3.

Rede de internet sem fio liberada e com boa
conexão em ambos os vestiários

X

Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens

Atividades

Exigências

3.1

Limpeza

Em boas condições de uso

X

3.2

Paredes e divisórias

Em boas condições e com isolamento acústico

X

3.2

Iluminação

Em boas condições de uso

X

3.3

Elétrica

3.4

Refrigeração

3.5

Ventilação

3.6

Hidráulica

3.7

Sala ou vestiário feminino

3.8

Chuveiros

3.9

Banheiras de hidromassagem

Vestiário não possui banheiras de hidromassagem

3.10

Macas para massagem

Uma maca em boa condição de uso

X

3.11

Geladeira e/ou freezer

Uma geladeira em boa condição de uso

X

3.12

Lanches e hidratação

3.13

Mesa e cadeiras

3.14

Armários (com cabides)

Em boas condições de uso e com tomadas
distribuídas por todo o ambiente
Sistema de ar condicionado central em boa
condição de uso
Sistema de exaustão central em boa condição de
uso
Chuveiros com água quente e fria em boas
condições de uso
Sim, ambiente para equipe feminina
Quatro chuveiros com água quente e fria em boas
condições de uso

Servido cota de lanche com isotônico, refrigerante,
água, café, sanduiche e frutas
Dois conjuntos de mesas e seis cadeiras em boas
condições de uso
Sete armários individuais com cabides e bancos

OK

NOK

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

Itens

Atividades

Exigências

3.15

Área interna para aquecimento

Vestiário não possui área interna para aquecimento

3.16

Internet

4.

OK

Rede de internet sem fio liberada e com boa
conexão em ambos os vestiários

X
X

Instalações | Controle antidopagem

Item

Atividade

Exigência

4.1

Limpeza

Em boas condições de uso

X

4.2

Paredes e divisórias

Em boas condições e com isolamento acústico

X

4.3

Iluminação

Em boas condições de uso

X

4.4

Luz de emergência

4.5

Elétrica

4.6

Refrigeração

4.7

Ventilação

4.8

Hidráulica

4.9

Chuveiros

4.10

Espelhos

4.11

Lixeiras

4.12

Sala de espera

4.13

Sala de coleta

4.14

Mesa e cadeiras

4.15

Geladeira ou freezer

Uma geladeira em boas condições de uso

Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de

Equipe de controle anti doping chegou ao estádio

Dopagem

às 19:35h

4.16

NOK

OK

Iluminação de emergência nos dois ambientes das
instalações
Em boas condições de uso e com tomadas
distribuídas por todo o ambiente
Sistema de ar condicionado central em boa
condição de uso
Sistema de exaustão central em boa condição de
uso
Chuveiros com água quente e fria em boas
condições de uso
Dois chuveiros com água quente e fria em boas
condições de uso
Um espelho na área de coleta
Seis

lixeiras

distribuídas

NOK

X

X

X

X

X

X
X

nos

ambientes

da

instalação
Dispõem de seis cadeiras e um televisor em boas
condições de uso
Ambiente separado da sala de espera
Dois conjuntos de mesas e quatro cadeiras em
boas condições de uso

X

X
X
X
X
X

Equipe de controle de dopagem devidamente
uniformizada com os seguintes componentes:
4.17

Conferir suas documentações e uniformes

Octavio da Silveira Neto CRM 10413/PR;

X

Antonio José M. de Barros OAB 11529/PR;
Bruno Pereira Vianna OAB 65458/PR.
5.

Técnico

Item

Atividade

Exigência

5.1

Acompanhar a chegada dos árbitros da partida

Chegada da equipe de arbitragem às 19:25h

5.2

Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes
do início da partida

5.3

Identificar o responsável pelos gandulas escalados

5.4

Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem

OK
X

Pagamento das taxas pertinentes à arbitragem
realizada pelo Delegado Financeiro designado

X

antes do início da partida
Luciano Pinto (41) 992617439
Reunião realizada entre os gandulas escalados,
maqueiros, quarto árbitro e delegado local da

X
X

NOK

partida.
Sete bolas novas do fornecedor Nike devidamente
5.5

Checar as bolas que serão utilizadas na partida

calibradas e checadas em conjunto com a equipe

X

de arbitragem
Checar a existência de 3 bolas novas em todas as

5.6

partidas

Sete bolas novas do fornecedor Nike

X

Checado documentação dos atletas e comissão
5.7

Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas

técnica de ambas as equipes em conjunto com o

X

quarto árbitro
Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas

5.8

as equipes aquecerem dentro do gramado

5.9

Ambas as equipes puderam aquecer no gramado

Checar a existência dos equipamentos de primeiros

Checagem realizada em conjunto com o médico

socorros exigidos

Marilson Hideki Sato CRM 24899/PR

X

X

Coordenação em conjunto com supervisor CBF.
Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos

5.10

no countdown oficial da partida

A equipe do Cruzeiro EC apresentou-se com um
X

minuto de atraso para o cerimonial de entrada das
equipes, porem não houve atraso no inicio da
partida.

5.11

6.

Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do

Coordenação em conjunto com supervisor CBF.

gramado

Só havia pessoal em serviço e credenciado.

Comercial

Item

Atividade

6.1

Checar a existência das placas de publicidade

6.2

Checar a uniformidade das placas de publicidade

6.3

Checar a existência e posicionamento dos publimetas

6.4

6.5

6.6

6.7

X

Exigência
Em

conformidade.

OK
Checagem

realizada

em

realizada

em

realizada

em

realizada

em

realizada

em

realizada

em

conjunto com supervisor CBF.
Em

conformidade.

Checagem

conjunto com supervisor CBF.
Em

conformidade.

Checagem

conjunto com supervisor CBF.

Checar a presença de publicidade não autorizada ou

Em

conformidade.

conflitante

conjunto com supervisor CBF.

Checar a veiculação de publicidade não autorizada no

Em

telão

conjunto com supervisor CBF.

Checar a veiculação de publicidade não autorizada no

Em

som

conjunto com supervisor CBF.

Coordenar ações as ações comerciais e de marketing

Em

realizadas no campo de jogo

conjunto com supervisor CBF.

conformidade.

conformidade.

Checagem

Checagem

Checagem

conformidade. Coordenação realizada em

X

X

X

X

X

X

X

NOK

Time A:

C.A PARANAENSE (PR)

Time B:

CRUZEIRO E.C (MG)

Local:

Curitiba, PR.

Data:

16 de maio de 2018

Estádio:

Arena da Baixada

Hora:

21:45h (horário de Brasília)

7.

Não conformidades

Item

Ocorrência

3.9

Vestiário da arbitragem não dispõem de banheira de hidromassagem

3.15

Vestiário da arbitragem não dispõem de área interna para aquecimento
A equipe do Cruzeiro EC apresentou-se para o cerimonial de entrada das equipes com um minuto de atraso,

5.10

porem não houve atraso no inicio da partida.

8.

Identificação do delegado

Nome completo

Ciro Signori Junior

Telefone

(41) 99928-3824

E-mail

cirosjunior@gmail.com

Assinatura

ANEXO I
Time A:

C.A PARANAENSE (PR)

Time B:

CRUZEIRO E.C (MG)

Local:

Curitiba, PR.

Data:

16 de maio de 2018

Estádio:

Arena da Baixada

Hora:

21:45h (horário de Brasília)

Equipe Médica
Nome

Documento

Função

Arlem Panontim da Nóbrega

CRM 20995/PR

Médico

Marilson Hideki Sato

CRM 24899/PR

Médico

Bianca Piotto Seidel

COREN 142432/PR

Enfermeiro

Carlos Alberto Zeni Santana

COREN 698340/PR

Enfermeiro

Paula Espíndola Xavier

COREN 440283/PR

Enfermeiro

Jeremias Mendes de Carvalho

COREN 11513/PR

Enfermeiro

Nome

Documento

Função

Octavio da Silveira Neto

CRM 10413/PR

Médico Líder

Antonio José M. de Barros

OAB 11529/PR

Auxiliar de Controle de Doping

Bruno Pereira Vianna

OAB 65458/PR

Auxiliar de Controle de Doping

Nome

Documento

Função

Nadir Aparecido dos Santos

RG 65682419

Maqueiro

Gustavo Matos Ribeiro Carvalho

RG 136660160

Maqueiro

Arthur Aparecido dos Santos

RG 65682419

Gandula

Gabriel Tozo

RG 108992948

Gandula

David Henrique Alves Policeno

RG 89361141

Gandula

Gabriel Henrique Pereira

RG 133082921

Gandula

Giovanny Brandl Fabricio

RG 126771711

Gandula

Thiago Kieulenas da Silva

RG 101472736

Gandula

Equipe Antidoping

Gandulas/Maqueiros

Identificação do delegado
Nome completo

Ciro Signori Junior

Telefone

(41) 99928-3824

E-mail

cirosjunior@gmail.com

Assinatura

