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Circular nº 011  /2015 

 
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 

Resolve, após ouvir a Diretora do Depto. de Arbitragem 

l.  Os oficiais de arbitragem serão divididos em 04 (quatro ) turmas, uma  para cada dia ( 21, 22 e 28 de 

fevereiro e 01 de março) 

 

2. As atividades acontecerão nos Ginásios da Federação Paulista de Futebol de Salão, Pres. Dr. Ciro I e II. 

Rua Condessa Elizabeth Robiano, 5.120, Penha, São Paulo. 

 

3. A divisão dos oficiais por data será comunicada por email e  deverá ser respeitada para não 

prejudicar a organização.  

 

4. Os oficiais pertencentes ao quadro da  CBFS, Liga Paulista, Capital e oficiais pré-estabelecidos 

serão informados pelo Departamento de Oficiais, individualmente através de email quanto à data que 

deverão participar das atividades. Suas presenças serão obrigatórias e não haverá a possibilidade da troca 

de data.  

 

5. Será cobrada a taxa de R$ 20,00 de cada oficial que deverá ser recolhida no local e na hora do 

credenciamento . Este valor será para custear parte das despesas. 

 

6. Os oficiais que necessitarem de alojamento deverão  informar, no email  claudia@futsalpaulista.com.br 

 

Programação  
 

Dias 21/02 e 28/02 das 13:00 às 14:00 horas – Credenciamento  

14:00h início das atividades 

Previsão de término: aproximadamente 19:00 horas. 

 

Dias 22/02 e 01/03 das 08:00 às 09:00 horas – Credenciamento  

09:00h início das atividades 

Previsão de término: aproximadamente 14:00 horas. 

 

 

Obs.: Todos os oficiais deverão levar caneta  

 

 

São Paulo, 20 de janeiro de 2015. 

          

                     

Dr. Ciro Fontão de Souza          

         Presidente 
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