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COMUNICADO OFICIAL N.º 004/LMF/DE/2021
MAPUTO, 13 DE JANEIRO DE 2021
Para conhecimento dos Órgãos Sociais, da Federação Moçambicana de Futebol, dos Clubes
Filiados, dos Órgãos de Informação, e do Público em geral, comunica-se o seguinte,

Unico: COVID – 19 (PROTOCOLO PARA OS CAMPOS DE JOGO)
1.

ASSISTÊNCIA NOS CAMPOS

a)

Todos os jogos de Moçambola serão realizados a porta fechada, isto é sem a

presença do público;
b)

O Número autorizado a estar em campo é de 150 (cento cinquenta) pessoas

de entre atletas, oficiais e dirigentes dos clubes, midias e pessoal de protecção.
c)

Deverá ser observado o perimetro de 600 metros da vedação do Estádio ou

Campo sem a presença do público.
2.

PROTOCOLO SANITÁRIO

1.

Fazer medição de temperatura corporal na entrada do Estádio ou Campo;

2.

Desinfecção com agua e sabão ou Álcool Gel;

3.

Registo dos acompanhantes que não constam da ficha técnica;

4.

Obrigatoriedade de uso de máscaras na entrada do recinto de jogo;

5.

Obrigatoriedade de uso de máscara dos componentes do banco de suplentes,

acompanhantes nas bancadas, pessoal de protecção pública e quarto árbitro.
6.

Proibição da presença de pessoas estranhas nos balneários dos atletas e

árbitros que não constam da ficha técnica;
7.

Apanha bolas devem ser 6 (seis) com idades compriendidas entre 15 a 18

anos todos mascarados (um atrás de cada baliza e dois nas laterais do campo).

8.

Deve-se garantir o distanciamento físico nos bancos de suplentes

acrescentando mais duas cadeiras prefazendo 14 cadeiras no máximo.
3.

IMPRENSA

1.

Não é permitido a permanência da imprensa nos corredores do

Campo/Estádio.
2.

Não é permitido a realização de conferências de imprensa, apenas entrevistas

rápidas pela televisão autorizada a transmitir o jogo.
4.

ENTRADA E AQUECIMENTO DAS EQUIPAS

1.

O delegado e os portadores da bandeira de Fairy Play são os primeiro a

entrar em campo, seguidos da equipa da casa e por fim a equipa visitante (um grupo
de cada vez);
2.

Deve-se garantir o distanciamento físico durante aquecimento dos jogadores;

3.

Durante o intervalo só recolhe aos balneários os jogadores que estiveram em

jogo e os suplentes mantem-se nos seus lugares ou fazendo exercicios no campo.
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