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RELATÓRIO DE JOGOS - COORDENADOR 
 

JOGOS: 
CIDADE: 
DATA: / / A / /  

NÚCLEO:  REGIÃO DO ESTADO:  

LOCAIS DE COMPETIÇÃO: 
 
 
 
 

FUNÇÕES: ÁRBITROS(AS) - (P) PRINCIPAL - (A) AUXILIAR 
ORIGEM (CIDADE) 

NOME FUNÇÃO LOGIN 
DISTÂNCIA KM 

    
    
 

ANTES E DURANTE A COMPETIÇÃO 
Comportamento e deveres: (1) Sim - (2) Não - Citar o por que 

1 - PONTUALIDADE (      ) 2 - HIGIENE (      ) 3 - UNIFORME (      ) 4 - COLABORAÇÃO (      ) 
 
 

ATUAÇÃO DO OFICIAL: ÁRBITROS(AS) - (P) PRINCIPAL - (A) AUXILIAR 
Legenda: 

Fase da competição: (1) 1ª Fase - (2) Oitavas - (3) Quartas - (4) Semi - (5) 3º e 4º - (F) Final 
Grau de dificuldade (GD): (B) Baixa - (M) Média - (A) Alta 
Alteração no grau de dificuldade (ADG): (SA) Sem Alteração - (BM) de Baixa para Média - (MA) de Média para 
Alta - (AM) de Alta para Média - (BA) de Baixa para Alta - (MB) de Média para Baixa - (AB) de Alta para Baixa. 
Desempenho do Oficial (DES): (O) Ótimo - (B) Bom - (S) Satisfatório - (F) Fraco - (MF) Muito Fraco. 
Q. CONFRONTO/RESULTADO FUNÇÃO FASE GD AGD DES 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

OBS: Informar todos os jogos que o oficial trabalhou, salva em PDF, pra envio. 
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ANÁLISE DE DESEMPENHO EM JOGOS DOS ÁRBITROS(AS) 
 

Analisar com as tabelas de conceitos a mão, presentes no Manual do Coordenador. 
(N) Nunca - (R) Raramente - (AV) Algumas Vezes - (MV) na Maioria da Vezes - (S) Sempre 
 

Jogos analisados 
Nº 

ASPECTOS TÉCNICOS, MECÂNICA DE ARBITRAGEM/FÍSICOS, DISCIPLINARES. 
(Sempre analisar com as tabelas do Manual do Coordenador em mãos) JG JG JG 

1.1 Distinção correta entre faltas e contato normal.    
1.2 Distinção entre faltas: imprudentes, temerárias e com uso de força excessiva.    
1.3 Interpretação correta das vantagens.    
1.4 Arbitragem preventiva.    
1.5 Controle emocional.    
2.1 Posicionamento com a bola em jogo.    
2.2 Posicionamento/Sinalização saída de bola e reinício de jogo.    
2.3 Agilização do jogo.    
2.4 Velocidade.    
2.5 Integração com o(a) árbitro(a) auxiliar.    
2.6 Integração com anotador(a)/cronometrista.    
3.1 Autoridade em quadra.    
3.2 Controle nos bancos de reservas.    
3.3 Aplicação correta dos cartões.    
3.4 Coibição do antijogo.    
3.5 Atenção a detalhes.    
Obs final: Por observações e ocorrências que exigiram atenção do coordenador, citar o número do jogo 
avaliado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cidade, _________________________, _____/_____/_____. 
 
 
 
 

__________________ 
Nome/Login/Função 

Coordenador 
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