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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2020 – DEPTO. ARBITRAGEM
A presente instrução do Departamento de Arbitragem da FPFS e da Presidência, tem a
finalidade de RATIFICAR O PADRÃO de uniformes dos oficiais, inserindo algumas exceções para o
ano de 2020, consoante já amplamente divulgado a todos os integrantes do quadro de oficiais, bem
como com base no contido no Item 4.7 do Livro de Regras da CBFS 2020, 1relevando e enfatizando os
seguintes itens:
1) Todos os Oficiais de Arbitragem (árbitros, anotadores e cronometristas) deverão utilizar
camisas, bermudas/calções e meiões iguais, ao passo que se um dos membros optar por
usar camisa térmica, esta deverá ser da cor predominante da manga de sua camisa oficial,
sendo que todo o quarteto deverá usar, para que estejam padronizados. Caso um membro
não utilize a camisa térmica, os demais também não poderão usar.
2) Os oficiais de Arbitragem deverão utilizar para aquecimento a camisa na cor Rosa da
ASSOFUTSAL, sendo que deverão estar vestindo durante o aquecimento a mesma cor de
camisa;
3) O Tênis para atuar nas partidas, consoante também determinado no Livro de Regras Item
4,7 “a” deverá ser de Cor PRETA. (sem detalhes de outra cor).
4) Para o ano de 2020, de forma excepcional a chegada nos ginásios dos Oficiais de
Arbitragem devem ser com o Agasalho e Camisa da ASSOFUTSAL (todos iguais) para
jogos da Federação (exceto em jogos finais das competições da Federação, ocasião em
que deverá ser utilizado o traje social).
5) Enfatiza-se que a camisa sempre deverá estar por dentro do calção/bermuda.
6) Repisa-se que todos devem estar iguais ANTES, DURANTE e DEPOIS das partidas.
7) Essa determinação está em vigor, e é para todos os jogos que ocorrerem no estado (Jogos
da Federação, CBFS e Liga Nacional de Futsal), ao passo que o descumprimento
ensejará na aplicação de sanção aos infratores.
Curitiba, 19 de Outubro de 2020
Digitalmente
Aldemir Martinez
Presidente da Assofutsal
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Assinado Digitalmente
Osmar Saydelles de Lima
Diretor de Arbitragem FPFS
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