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Circular nº  010   /2015 

 
A TODAS AS LIGAS FILIADAS 

 

OFICIAIS DE ARBITRAGEM – PRÉ-TEMPORADA 2015 

 

O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo estatuto da entidade e demais legislações esportivas em vigor 

 

I - Considerando o início de mais uma temporada; 

II – Considerando  a necessidade do aprimoramento, unificação e padronização dos trabalhos dos nossos 

oficiais de arbitragem 

III- Considerando atualização das Regras Oficiais que regem o desporto 

IV - Considerando a divisão em regiões das Ligas Filiadas à FPFS 

 

Resolve, após ouvir a Diretora do Depto. de Arbitragem 

 

l.  A Liga interessada em sediar a pré-temporada da região a qual pertence deverá confirmar mediante 

ofício e enviar por email claudia@futsalpaulista.com.br  impreterivelmente até dia 30 de janeiro. 

  

2. As datas disponíveis para realização da pré-temporada são: 

 

Região 01 – 07 de fevereiro 

Região 02 – 08 de fevereiro 

Região 03 -  07 de fevereiro 

Região 04 – 08 de fevereiro 

Região 05 – 28 de fevereiro 

Região 06 – 22 de fevereiro 

Região 07 – 21 de fevereiro 

Região 08 – 01 de março 

 

3. Cada Liga deverá comparecer  obrigatoriamente com  05 ( árbitros ). E eles  serão os transmissores das 

informações aos seus colegas. O diretor do departamento de oficiais de cada  Liga deverá informar 

através de  email  os nomes dos oficiais. 

 

4. A Liga sediante deverá disponibilizar auditório, data- show e ser responsável pelas despesas do 

instrutor ( entrar em contato para ter conhecimento dos valores ).  Maiores informações deverão ser 

solicitadas junto ao Departamento de Oficiais no email claudia@futsalpaulista.com.br . 

 

5. As Ligas participantes deverão informar através de Ofício os nomes dos oficiais e do diretor do 

departamento de oficiais que participarão da pré-temporada, até 07 ( sete ) dias antes da data marcada 

para realização da pré-temporada. 

 

6. A pré-temporada terá duração de aproximadamente 04 horas. 

 

7. A Liga sediante irá estipular o valor a ser cobrado de cada oficial. 

 

8. Poderão participar apenas as Ligas que estiverem em dia com as contas junto à Federação Paulista de 

Futebol de Salão 

 

 

São Paulo, 20 de janeiro de 2015.                           Dr. Ciro Fontão de Souza - Presidente                     
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