
Protocolo de Imprensa
CAMPEONATO ALAGOANO DE FUTEBOL 2016

Quatro categorias de profissionais deverão ter acesso ao entorno do gramado
com coletes de cores diferentes que os distingam:

categoria1–Broadcaster;

categoria2– Emissoras de TV detentoras dos direitos;

categoria3–Emissoras de rádio;

categoria4–Fotógrafos.

Credenciamento
- Deverá ser realizado o credenciamento prévio de todos os profissionais das
categorias  apresentadas  por  meio  do  email
credenciamento@futeboldealagoas.net,  com  antecedência  de  48hs
(quarenta e oito horas) em relação a cada partida do Campeonato Alagoano de
Futebol 2016;

-  É indispensável,  além da informação de número do RG do profissional,  a
indicação  da  inscrição  na  ACDA,  ARFOC  ou  ABRACE,  cuja  carteira
correspondente deve estar dentro do período de validade; 

- Os profissionais da categoria 1 que compuserem as equipes técnicas, caso
não possuam registro nas associações indicadas anteriormente, deverão ser
credenciados com a referência de seu número de RG, além de constarem na
lista da empresa correspondente;

- Caso ocorra a necessidade de substituição de profissional, independente da
categoria, por quaisquer motivos, deve haver a imediata comunicação com as
devidas  justificativas  por  meio  do  canal  informado  a  fim  de  que  se  tenha
conhecimento da identidade do profissional substituto;

-  Em  caso  de  comparecimento  à  partida  de  profissional  que  não  tenha
realizado  o  credenciamento  prévio,  poderá  o  Delegado  autorizar,  por
liberalidade, sua  entrada para atuar na partida mediante assinatura de termo
de ciência  de  descumprimento  do procedimento  regular,  estando sujeito  às
punições previstas em caso de reincidência.



Categoria1-Broadcaster

- Pessoal envolvido na geração e transmissão do sinal básico da partida, tais
como cinegrafistas e técnicos de apoio;

- Deverão utilizar coletes de cor única, identificados com a inscrição “TV” de
forma legível, na frente e atrás;

- As partidas com transmissão TV Globo/Gazeta terão o máximo de 28 coletes;

- As partidas sem transmissão ao vivo terão o máximo de 05 coletes;

-Deverão respeitar suas áreas de atuação,  definidas no desenho básico de
transmissão; 

-  Não devem interferir  no andamento da partida,  dentro ou fora de campo,
evitando  aproximação  de  jogadores  contundidos,  em  atendimento  médico,
substituídos ou em comemoração de gols;

-  Serão  indicados  à  FAF  pelos  supervisores  executivos  das  emissoras
detentoras.

Categoria 2 - Emissoras de TV
detentoras dos direitos

A.equipes de reportagem ao vivo envolvidas na 
transmissão:

- 02 (duas) equipes para a detentora dos direitos de transmissão (2 pessoas
por equipe);

- São os que têm mais liberdade de ação;

- Antes da partida ficam em posições definidas junto ao local de entrada em
campo das equipes;

- Mapas identificarão o local onde ocorrerão as entrevistas ao vivo, por parte da
emissora detentora;

- Serão permitidas entrevistas dos detentores apenas com os técnicos somente
entre o final da execução do(s) Hino(s) e o pontapé inicial;



- Não serão permitidas entrevistas na entrada em campo e no retorno para o
segundo tempo.

Em estádios com área comum de vestiários, túnel e/ou zona mista:

Ao final do primeiro tempo podem entrevistar os jogadores. Essas entrevistas
se darão apenas no local onde estiver posicionado o backdrop da FAF;

Ao final da partida entrevistam mais jogadores também no local onde estiver
posicionado o backdrop da FAF e podem fazer entrevistas na zona mista.

Em estádios sem área comum de vestiários, túnel e/ou zona mista:

Ao final do primeiro tempo podem entrevistar os jogadores essas entrevistas se
darão apenas no local onde estiver posicionado o backdrop da FAF;

Ao final da partida entrevistam mais jogadores também no local onde estiver
posicionado o backdrop da FAF.

B. equipes de reportagem gravadas 

 - TV Globo/ GAZETA: 02 (duas) equipes cada (cameraman + repórter);

-  Deverão  se  posicionar  obrigatoriamente  atrás  dos  gols  e  das  placas  de
publicidade;

- Aos 40 minutos do segundo tempo as equipes deverão se deslocar na direção
dos túneis e poderão fazer entrevistas nos acessos aos vestiários ou na zona
mista.



Categoria 3 - Emissoras de Rádio

-  02  (dois)  repórteres  e  01  (um)  técnico  por  veículo  de  comunicação,
priorizando  as  emissoras  das  cidades  dos  clubes  envolvidos  na  partida,
observando o limite de 30 (trinta) profissionais;

 - Deverão ficar posicionados atrás dos gols e das placas de publicidade, sem
atrapalhar as equipes da detentora;

- Aos 40 minutos do primeiro e segundo tempos poderão se deslocar para área
de entrevista (sinalizada pelo backdrop da FAF); 

- Só podem realizar suas entrevistas após o término da detentora dos direitos;

- A transmissão continuará sem custo, com a condição das emissoras citarem
sempre, tanto nas transmissões, quanto nos programas relacionados, o nome
dado ao campeonato da seguinte forma: Campeonato (nome do patrocinador)
Alagoano.



Categoria 4 – Fotógrafos

- Deverão ficar posicionados atrás dos gols e das placas de publicidade, no
canto oposto das tribunas de transmissão e na lateral  oposta à Tribuna de
Honra (dependendo do estádio), desde que sentados;

-Prioridade  aos  veículos  impressos  das  cidades  dos  clubes  envolvidos  nos
jogos;

- Limite de 30 (trinta) fotógrafos.



Observações:

 - A Fiscalização das normas deste protocolo será feita pelo delegado do jogo,
ou por outra pessoa devidamente autorizada pela FAF;

-  Jornalistas  da  mídia  impressa  e  sites  não  terão  acesso  ao  entorno  do
gramado. Devem ficar posicionados na tribuna de imprensa e, após os jogos,
terão acesso à zona mista e às entrevistas coletivas;

- Nenhum jornalista poderá abordar atletas na comemoração de gols;

- Nos jogos finais e decisivos os quantitativos acima poderão ser revistos;

- Emissoras de TV não detentoras dos direitos de transmissão deverão ficar em
local reservado próximo à tribuna de imprensa, cabine ou outro local indicado
pela federação;

- Ao final da partida, as emissoras não detentoras poderão descer até a área
dos  vestiários  para  entrevistas  e  zona  mista  (se  houver),  caso  contrário,
apenas para a sala de coletiva;

-  A captação de imagens no entorno do gramado é exclusiva de fotógrafos
(fotos) e das TV’s detentoras de direitos, sendo vedada à prática a repórteres
de rádios e outros profissionais;

- As equipes de reportagem estão proibidas de fornecer informações de lances
polêmicos/duvidosos  aos  árbitros,  técnicos,  jogadores  ou  membros  das
comissões técnicas;

- Será permitido o acesso de uma equipe (1 câmera e 1 fotógrafo) oficial por
clube participante da partida, posicionando-se de acordo com o determinado
para cada categoria;

- As entrevistas, ao final do primeiro tempo e da partida, deverão ocorrer nos
locais  determinados  pelos  backdrops  de  cada  estádio,  observando-se  a
distância e posições para TV ao vivo, TV Pré-gravado e Rádios;

- Não será permitido aos credenciados para o entorno do gramado o uso de
apelos comerciais em vestimentas e material de trabalho;

- A entrega dos coletes de acesso ao entorno do gramado ocorrerá entre 3hs
(três horas) e até 30 (trinta) minutos antes do horário determinado para o início
da partida, quando cessará o acesso ao local;



- Em caso de infração a este regulamento o infrator será punido com 1 (uma)
partida de suspensão;

- Em caso de reincidência, a punição será de 2 (duas) partidas ao profissional e
ao órgão a que ele pertence;

- Em caso de reincidência do órgão, este será punido com 5 (cinco) partidas de
suspensão.



Modelo para detentora providenciar o colete dos broadcasters


