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1. OBSERVADORES

Curso Formação Avançada para observadores de futebol e futsal
Tendo em conta o prazo limite (11.05.2015) estabelecido pelo CO n.º 236 de 23.01.2015 (FPF) para
apresentação de Candidaturas à Formação Avançada para Observadores a realizar pelo CA da FPF e
prevista no CO n.º 195 de 16.12.2014 (FPF) com as alterações introduzidas pelo CO n.º 332 de
22.04.2015, e tendo em conta que apenas poderão ser propostos 2 candidatos (2 vagas), 1 para
Futebol e 1 para Futsal, bem como o estabelecido pelo CA da AFVR relativamente à avaliação dos
observadores, informa-se que:
a) Candidatos elegíveis para Futebol
- António Trindade
- Manuel Escaleira
- Paulo Guerra
b) Candidatos elegíveis para Futsal
- António Borges
c) Data de realização do teste escrito de avaliação para observadores de Futebol e Futsal
que pretendam ser candidatos à frequência do Curso de Formação Avançada
- A realização do teste teórico decorrerá no dia 06.05.2015, às 20:45 horas na sala de
reuniões do CA da AFVR.
Observações: A falta de comparência a este momento de avaliação por parte do
candidato corresponderá à exclusão do mesmo da lista de elegíveis para a presente
época.
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d) Data de realização do seminário na FPF
- Dias 5, 6 e 7 de junho de 2015.
e) Manifestação de interesse
Todos os que pretendam ser indicados, terão que manifestar via e-mail até ao próximo dia
30.04.2015 esse desejo, devendo para tal fazer chegar essa pretensão através do endereço
afvr.ca@sapo.pt .
f)

Documentos a entregar para organização de processo de candidatura
Com vista à organização atempada das candidaturas solicita-se aos interessados que
entreguem no dia da realização da prova escrita (06.05.2015) o seguinte documento:
- Cópia atualizada do BI/CC (verifiquem por favor a data de validade).

2. DIVERSOS
Seminário Árbitro Assistente Especialista – Categoria AAC1
No seguimento do processo administrativo de preparação de apresentação das Candidaturas à
Formação Curricular e Contínua a realizar pelo CA da FPF e prevista no CO n.º 195 de 16.12.2014
(FPF) - Seminário de Formação Avançada FPF, bem como o estabelecido pelo CA da AFVR no seu
Comunicado Oficial (CO_CA) n.º5 de 17.04.2015, informa-se que:
- Os juízes que manifestaram interesse para a presente época são:
- Bruno Costa;
- Israel Lopes
- Ricardo Moreira
- Ricardo Pinto
No sentido de ajudar a planificar a vossa preparação para o seminário, mais se informa que:
Envio por parte da AFVR para a FPF da relação de candidatos será feita até: 11.05.2015
Realização do seminário: 02 a 04.07.2015
Testes Físicos a realizar e referências:
TESTE FÍSICO REGULAMENTAR
1º VELOCIDADE
- 6 X 40 M SPRINTS, COM UTILIZAÇÃO DAS CÉLULAS FOTOELÉTRICAS
- TEMPO DE REFERÊNCIA: < 5,8’’
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2º RESISTÊNCIA
- 10 A 12 VOLTAS
- PERCURSOS: 4 X (75M + 25M) = 1 VOLTA
- TEMPOS DE REFERÊNCIA: 15’’ – 20’’
- No seguimento do CO_CA n.º5 de 17.04.2015, voltasse mais uma vez a informa-se que os
candidatos, que ainda não o tenham feito, deverão entregar na AFVR ao colaborador Luís Santos:
- Cópia atualizada do BI/CC (verifiquem por favor a data de validade);
- Cópia do Certificado de habilitações;
No caso de os interessados serem na presente época da AFVR mas que tenham vindo de outras
Associações deverão ainda apresentar:


Cópia dos Comunicados Oficiais (das Associações de onde proveem) com a constituição do
quadro onde conste o árbitro em causa, ou indicação das épocas e respetivo
árbitro/categoria no caso de ter pertencido como assistente em equipa C1/C2, que permita
confirmar a alínea b) do Critério de Aceitação

Academia de Arbitragem – Oferta formativa
Atendendo a que após o comunicado n.º5 de 17.04.2015, poucos se inscreveram na plataforma
SABER MAIS ARBITRAGEM. E em face do nº francamente baixo de utilizadores da nossa associação,
o que não nos favorece na medida em que de alguma forma demonstra um certo alheamento pelo
processo contínuo de formação promovido pela FPF, solicita-se, mais uma vez que todos os que
ainda não se encontram inscritos nesta plataforma, o façam rapidamente. Recordo que poderão
inscrever-se árbitros, árbitros assistentes, cronometristas e observadores, tanto de futebol como
futsal.
Se ainda não está inscrito registe-se aqui:
http://sabermaisarbitragem.fpf.pt/accounts/login/?next=/
Campanha solidária
ABRIL, MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
Recorda-se que, tal como estabelecido no CO_CA n.º5 de 17.04.2015, nas
jornadas deste fim de semana das provas distritais continua a ser obrigatório o
uso dos laços azuis relativos à campanha solidária contra os Maus-Tratos na
Infância.
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Assim, os elementos das equipas de arbitragem que ainda não possuam laços, deverão contactar os
núcleos, em função da proximidade geográfica, e com os próprios serviços da AFVR para obter os
mesmos.
No caso de por qualquer razão não ser possível deslocarem-se ou obterem os Laços, solicita-se a
vossa compreensão e colaboração no sentido de cada um providenciar o seu
próprio Laço Azul. Nestes casos, e com o intuito de ajudar informa-se que
estamos a usar uma fita com as seguintes características:
- 15 cm de fita azul
- A largura da fita que usamos é de cerca de a 1,5cm, porém se não vos
for possível usem outras larguras;
- Alfinete de dama

Vila Real, 24 de abril de 2015.
O Conselho de Arbitragem da AFVR

_______________________
Presidente
(António Reis, Ph.D.)
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