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1. FUTSAL
Autorização para arbitrar jogo(s) particular(es)
1)

Em face do pedido endereçado pela Grupo Desportivo Ribeira de Pena, serve o presente
para informar que os árbitros: Rui Rocha, Carlos Pereira, Domingos Oliveira, Paulo
Figueiredo, Luís Pinto, Mário Gonçalves, Hugo Martins e Filipe Fonseca; foram autorizados a
arbitrar jogos do torneio de Páscoa em Futsal, organizados pelo referido clube, que decorre
entre os dias 23-03-2015 e 1-04-2015.

2)

Em face do pedido endereçado pelo Hóquei Clube Flaviense, serve o presente para
informar que a árbitro: Vera Pereira, foi autorizada a arbitrar 3 jogos do "I Evento Solidário"
da Páscoa em Futsal, organizados pelo referido clube, que decorre em 3-04-2015, no
Pavilhão Municipal de Chaves, para crianças dos 7 aos 10 anos de idade.

3)

Em face do pedido endereçado pela Liga de Futsal de Veteranos de Vila Real,
conjuntamente com o pedido do nosso filiado António carvalho, serve o presente para
informar que os árbitros: António Carvalho, Manuel Monteiro, Mário Monteiro e Jorge
Silva, foram autorizados a arbitrar jogos da referida competição, que decorre até ao dia 0905-2015.

Mais se informa que:
1. Já mais um dos árbitros acima referidos com pedido de dispensa enviado para o CA
da AFVR poderá ser nomeado para qualquer jogo do torneio acima referido no
período de dispensa solicitado ao CA da AFVR;
2. Em caso algum um árbitro nomeado pelo CA para jogos da AFVR poderá ser
nomeado para jogos do torneio em condições que comprometam a nomeação
entretanto recebida pelo CA da AFVR.
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2. FUTEBOL
Autorização para arbitrar jogo(s) particular(es)
Em face do pedido endereçado pelo Departamento de Formação do Mondinense Futebol Clube,
aos árbitros David Barbosa e Sérgio Sampaio, para apitarem jogos do torneio “Mondinense Cup”,
organizado por este clube nos dias 3 e 4 de abril de 2015, e depois de solicitados pelos árbitros
referidos, serve o presente para informar que os mesmos se encontram autorizados.
Mais se informa que:
1.

Já mais um dos árbitros acima referidos, com pedido de dispensa enviado para o CA
da AFVR, poderá ser nomeado para qualquer jogo do torneio acima referido no
período de dispensa solicitado ao CA da AFVR;

2.

Em caso algum um árbitro nomeado pelo CA para jogos da AFVR poderá ser
nomeado para jogos do torneio em condições que comprometam a nomeação
entretanto recebida pelo CA da AFVR.

3. OBSERVAÇÃO
Delegacias
Na sequência da reunião geral do passado dia 25.03.2015, com os Observadores, foi deliberado
que:
a) O envio dos Relatórios de Observação dos Jogos têm que ser impreterivelmente enviados
em formato PDF e devidamente assinados, até às 48 horas úteis após o jogo, para o
endereço de e-mail afvr.ca@sapo.pt .

4. DIVERSOS
Deliberações do CA da AFVR
a) Informam-se todos os árbitros nomeados pelo CA para os diferentes jogos, que em caso
algum têm autonomia para alterarem a indicação de nomeação noutro qualquer árbitro.
Assim, sempre que por qualquer razão irresolúvel um árbitro nomeado não puder arbitrar
um jogo para o qual se encontra nomeado o mesmo deverá ser comunicado
imediatamente à direção do CA e só esta tem legitimidade para alterar a indicação de
nomeação.
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b) Em face do envio dos Relatórios/Fichas/Recibos dos jogos e pedidos de dispensa, durante
esta semana não ter sido feito integralmente de acordo com o deliberado e informado no
CO anterior, vimos mais uma vez alertar que, os documentos acima referidos têm que
impreterivelmente ser enviados/entregues até ao primeiro dia útil após o jogo;
a. Cada árbitro terá, até domingo à noite, que enviar para o endereço
inscricoes.afvr@fpf.pt o resultado oficial dos seus jogos utilizando para o efeito a
grelha (ficheiro) semanalmente (6ª feira à noite) enviado pelo CA da AFVR para
cada um dos árbitros nomeados;
b. Os pedidos de dispensa têm que ser endereçados ao Presidente do CA da AFVR
para o endereço afvr.ca@sapo.pt impreterivelmente até ao final do dia de 2ª feira.

Vila Real, 27 de março de 2015.

O Conselho de Arbitragem da AFVR

_______________________
Presidente
(António Reis, Ph.D.)
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