
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL 
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL 

DEPARTAMENTO DE OFICIAIS 
RELATÓRIO DO ÁRBITRO 

 
  ,  de  de  

 
                       Sr. Árbitro Principal 

  
 
                   Apresento-lhe o relatório do jogo abaixo indicado, para qual V.Sª. foi escalado, solicitando-lhe o
     obséquio de preenchê-lo com a maior clareza e exatidão, devolvendo-nos dentro de 24 horas após a
    realização do jogo. 

COMPETIÇÃO:  
    Data:  /  /  Categoria: OFICIAL(    )  AMISTOSO (    )
     Equipes e Resultado Final : (     )  x  (    )
    Início às  hs, término às  hs. Vencedor  
    Árbitro Principal:  

     Árbitro Auxiliar:  Cronometrista:
     Representante da FPFS  
 

CARTÕES AMARELO ADVERTÊNCIAS APLICADAS 

      Equipe (A) Equipe (B) 
Camisa 

nº Nomes Tempo de 
jogo

Camisa 
nº Nomes Tempo 

de jogo

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

RELATÓRIO 
 

Árbitro Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbitro Auxiliar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBITRO PRINCIPAL  ÁRBITRO AUXILIAR 
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