PROTOCOLO INTERNACIONAL DE JOGO
1 – ANTES DO INÍCIO DO JOGO
1.1. - 35 Minutos – AQUECIMENTO DOS ATLETAS
Trinta e cinco minutos antes do início da partida, as equipes podem iniciar o aquecimento
dentro da quadra de jogo, sendo que deverão deixá-la 10 (dez) minutos antes do início da partida.
1.2. – 25 Minutos – OFICIAIS DE ARBITRAGEM
Entram na quadra de jogo para tomarem as seguintes providências:
Árbitros: inspecionam as dimensões da quadra e das traves, bem como as posições corretas, as bolas,
cores de camisas dos atletas, camisa dos goleiros titulares, reservas e goleiro linha, e todos os
equipamentos necessários à partida.
Anotador: recebe as carteiras e relação dos participantes da partida, relacionando-os em súmula antes
do início da partida.
Cronometrista: verifica se o placar eletrônico está em condições, coloca-o em funcionamento
marcando o tempo que as equipes ainda podem aquecer, ou seja, até dez (10) minutos antes do início
da partida. Faz a calibragem de todas as bolas que serão usadas na partida.
1.3. – 15 Minutos – SORTEIO
Os capitães de ambas as equipes apresentam-se aos árbitros principal e auxiliar para
efetuarem o sorteio do lado da quadra. Os árbitros cumprimentam os capitães. O árbitro principal
indica a face da moeda correspondente para cada capitão, lança a moeda para o ar deixando-a cair em
sua mão. Após o sorteio os capitães e treinadores assinam a súmula.
1.4. – 10 minutos – FINAL DO AQUECIMENTO OFICIAL
Faltando 10 (dez) minutos para o início da partida, a campainha do placar eletrônico ou apito do
cronometrista irá soar sinalizando o final do aquecimento. Os atletas devem deixar a quadra,
verificando estarem os uniformes em perfeitas condições e posicionando-se em fila e, em ordem
numérica, exceção feita ao capitão que deverá ser o primeiro da fila.
1.5. – 7 Minutos – ENTRADA NA QUADRA
Os atletas entram em quadra seguindo os oficiais de arbitragem enfileirados em ordem
numérica, com exceção do capitão, que se posicionam de frente para a mesa e câmeras de TV ou
tribuna de honra.
Os oficiais de arbitragem entram na quadra conduzindo as equipes até o centro da mesma,
sendo que o árbitro principal e o cronometrista à frente da equipe visitante, e o árbitro auxiliar e o
anotador à frente da equipe sediante.
O representante, quando houver, ficará junto à mesa de anotações, de frente para as equipes
e oficiais de arbitragem.
1.6. – 5 Minutos – Apresentação do jogo, atletas, equipe de arbitragem e representante, seguido do Hino
Nacional e do Paraná
O locutor deve anunciar cada equipe com seus atletas relacionados para o jogo, bem como seu
Técnico,iniciando-se a apresentação sempre pela equipe visitante, a equipe de arbitragem,
representante se tiver e após a equipe sediante. Após estas apresentações, será executada parte Hino
Nacional e do Paraná, e ao final deles, os atletas da equipe sediante passam em frente aos atletas da
equipe visitante, cumprimentando-os. Os oficiais de arbitragem na seqüência cumprimentam o
representante do jogo (se tiver), obtém autorização e iniciam o jogo.
1.7. – 0 Minutos – O ÁRBITRO PRINCIPAL INICIA O JOGO.

PROTOCOLO INTERNACIONAL DEJOGO (modelo)
Campeonato Paranaense da 1.ª Divisão - Chave Prata - 2009
EQUIPE “A” x EQUIPE “B”
17.05.2008 (Sábado) – 20H00 (dados hipotéticos)
19;15h – Acionamento do cronômetro regressivo em 35 minutos
19;15h – Início do aquecimento dos atletas na quadra de jogo
19;20h – Entrega da relação e documentos dos atletas pelas equipes
19;30h – Entrada dos Árbitros para verificação da quadra, mesa, carteiras e cronômetro pelos
oficiais de arbitragem
19;40h – Sorteio entre os capitães das equipes pelo Arbitro Principal
19;50h – Final do aquecimento dos atletas e saída da quadra
19:53h – Entrada em quadra dos atletas conduzidos pelos oficiais de arbitragem, conforme
Cerimonial do Protocolo Internacional
19:55h – Execução do Hino Nacional e do Paraná (1.ª parte), seguido da apresentação nominal dos
atletas da equipe visitante, dos oficiais de arbitragem e dos atletas da equipe mandante, pelo locutor
local.
20:00h – Início da partida pelo Arbitro Principal

