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Ginásio:
Horário

Raramente Às vezes Sempre

Formulário de Avaliação de Arbitragem ‐ Clube/Equipe

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - FPFS 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA ARBITRAGEM - CLUBES

Cidade:
Mandante:

Resultado Final:
Grau de Dificuldade NotaEquipe de Arbitragem

Grau de Dificuldade do Jogo

Anotador(a):
Cronometrista:

Partidas comuns, com disputas de baixa intensidade, e de fácil interpretação; partidas que não necessitem de ações fortes por parte da arbitragem e de 
intervenções normais dos Anotadores(as) Cronometristas.

Data:

Árbitro I:
Árbitro II:

2,5 - 2,9 Insatisfatório

Difícil: Partidas que oscilam entre lances normais e difíceis, que exigem punições disciplinares em algumas disputas de bola mais intensas e maiores intervenções dos 
Anotadores(as) Cronometristas.

Muito Difícil: Partidas com grandes exigências no controle do jogo; necessitam controle disciplinar nas jogadas e condutas violentas; tomada de grandes decisões e intervenção 
dos Anotadores(as) Cronometristas .

Normal:

Escala de Desempenho para Árbitros (Nota)
4,0 - 5,0 Desempenho Excelente

3,5 - 3,9 Muito Bom. Decisão(ões) importante(s) tomada(s)
3,3 - 3,4 Bom. Nível de desempenho esperado
3,0 - 3,2 Satisfatório. Com áreas a melhorar

2,0 - 2,4 Muito insatisfatório
1,0 - 1,9 Desempenho fraco

AVALIAÇÃO DO ÁRBITRO I / II

OCORRÊNCIAS

Distinção entre entradas à bola ou entradas ao adversário.

Correta e criteriosa punição às faltas imprudentes.

Correta e criteriosa punição às faltas temerárias.

Assinale com "X" APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS LEIS DO JOGO, CONTROLE, ABORDAGEM E GESTÃO DO JOGO

Correta e criteriosa punição às faltas com uso de força excessiva.

Correta identificação e sanção à conduta violenta.

Correta e criteriosa punição em empurrões, puxões e agarrões.

X

SÉRIE BRONZESÉRIE PRATASÉRIE OUROCompetição
(Assinale com "X")
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Identificação das características do jogo desde o seu início, e adoção de atitude mais adequada.

Reação imediata e adequada a uma mudança da natureza do jogo.

CONTROLE DISCIPLINAR, GESTÃO DE JOGADORES E EQUIPES TÉCNICAS

Correto julgamento e interpretação de: impedir um ataque promissor e uma oportunidade clara de gol.

Distinção do uso da mão de forma deliberada, da mão não sancionável e foi correto disciplinarmente.

Correta colocação da distância das barreiras.

Controle do comportamento do banco de reservas.

Controle do jogo em todas as fases do mesmo.

Obs: (descreva aqui qualquer informação importante sobre os itens avaliados):

Correta e criteriosa punição de simulações, perda de tempo, rodízios de faltas, infratores persistentes, etc.

Uso dos cotovelos.

Assinale com "X"

Permitir fluidez ao jogo (em consonância com o espírito do jogo).

Decisões rápidas, claras e confiáveis.

Permitir que o jogo se reinicie rapidamente.

Sinalização eficaz (sinais discretos porém claros) e adequada utilização do apito.

Procedimentos corretos e tratamento de jogadores lesionados.

Correta interpretação e aplicação da lei da vantagem.

Exibição de cartão amarelo quando um ataque promissor é impedido.

Exibição de cartão amarelo por uso indevido dos braços e cotovelos, toque de mão na bola de maneira deliberada

Discussões limitadas e contenção de gestos para jogadores (após decisão).

Intolerância com jogadores, jogadores suplentes ou substituídos e elementos oficiais que “ataquem” membros da equipe de arbitragem.

Comportamento adequado e compreensivo em relação a treinador com bom comportamento, dando instruções aos jogadores de forma correta.

Atitude em relação a gestos de retardamento, acenos de desacordo e bater palmas com ironia por parte de treinadores.

OCORRÊNCIAS                                                                                                                                                             

Sanções disciplinares adequadas; critério definido desde o início.

Amarelo por comportamento antidesportivo (chutar a bola para longe, pedido de cartão para adversário, etc.), indisciplina demonstrada por protestos.

Cartão vermelho para entradas que ponham em perigo a integridade física do adversário.

Cartão vermelho para o impedimento de uma clara oportunidade de gol.

Exibição de cartões de forma calma. Clara identificação do jogador punido.
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Raramente Ás vezes Sempre

Coerente e insensível às influências externas (jogadores, técnicos, torcedores, etc.). Toma sempre decisões objetivas.

Firme, decidido, autoconfiante e seguro.

Rápida e proativa intervenção, se necessário, para evitar retaliação ou protesto.

Excelente corrida lateral de modo a manter uma boa visão panorâmica.

Resoluto, corajoso, sem medo de tomar decisões impopulares.

Controlado, calmo e previsível. Sabe ser discreto e circunspecto.

Bom estilo de corrida.

Sempre junto das jogadas, sem interferir com o seu desenrolar.

Diagonal  flexível,  em consonância com o Árbitro I / II.

Diagonal flexível, com visão lateral para observar infrações escondidas (puxões e empurrões).

Posicionamento correto em lances de bola parada.

Capaz de antecipar o que vai acontecer (leitura de jogo). Evita correr desnecessariamente.

Obs: (descreva aqui qualquer informação importante sobre os itens avaliados):

Assertivo, transmite uma excelente imagem exterior.

Assinale com "X" POSTURA PESSOAL
OCORRÊNCIAS                                                                                                                                                             

Respeitado, aceito e reconhecido pelos intervenientes (jogadores, técnicos). Personalidade demonstrada no terreno - autoridade natural.

Obs: (descreva aqui qualquer informação importante sobre os itens avaliados):

Obs: (descreva aqui qualquer informação importante sobre os itens avaliados):

Boa resistência, correndo longas distâncias.

Capaz de aceleração e arrancadas com velocidade até o fim do jogo (seguir contra-ataques rápidos).

Assinale com "X" CONDIÇÃO FÍSICA, POSICIONAMENTO E MOVIMENTAÇÃO
OCORRÊNCIAS                                                                                                                                                             

Deslocamentos rápidos do início, até o apito final.
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Clube:  RG/Nome:

Assinatura do Avaliador:

Local, Data

Assinale com "X" COLABORAÇÃO COM O ÁRBITRO I / II

Ação adequada e boa comunicação nas infrações que ocorrem fora do campo visual do Árbitro I / II (conduta violenta) por parte do Árbitro I / II.
Ação adequada e boa comunicação em erros do Árbitro I / II (por exemplo, advertir o jogador errado, segundo cartão amarelo a um jogador sem o respectivo 
cartão vermelho, etc.).
Ação imediata quando os Árbitros I / II são criticados por jogadores ou equipe técnica.

Obs: (descreva aqui qualquer informação importante sobre os itens avaliados):

OCORRÊNCIAS

Identifica todos os sinais da equipe de Arbitragem reagindo prontamente.

Boa técnica de contato visual com a equipe de Arbitragem.

Boa divisão de autoridade no seio da equipe de arbitragem.

Reconhecimento correto dos sinais da equipe de Arbitragem sem interromper o jogo (lei da vantagem, reconhecimento da sinalização de fora-de-jogo).

Ausência de contradição com o Árbitro I / II (tiro de canto/tiro de meta, direção dos lançamentos de linha lateral, etc.).
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