
Porto Alegre, 09 de março de 2016. 

 

Ilustríssimos Senhores ÁRBITROS E ÁRBITROS ASSISTENTES  

 

                   Prezados senhores, 

   
                 O presente nos dá a oportunidade de COMUNICAR os ÁRBITROS e ÁRBITROS ASSISTENTES DO 

INTERIORL á disposição da FGF, que estaremos iniciando a Pré- Temporada de 2016, com segue: 
 

 

PRÉ-TEMPORADA/2016 
(Evento organizado e financiado pela FGF) 

 

PARA OS ÁRBITROS E ÁRBITROS ASSISTENTES - INTERIOR 
 DIAS:  12/MARÇO/2016; 

 HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO NO LOCAL:  08:30 horas;      

 LOCAL: Federação Gaúcha de Futebol 

 FARDAMENTO DE CAMPO: Os treinamentos de campo deverão ser com as camisetas oficiais dos Campeonatos 

Organizados pela FGF, portanto, levar seu fardamento completo (camisetas: amarela e preta e demais 

acessórios);  

  FARDAMENTO DE SALA DE AULA: todos deverão utilizar camisa normal, calça jeans, agasalho, sapato ou tênis (não 

será permitido o uso de chinelo de dedo nas palestras); 

 AULAS TEÓRICAS E PRATICAS: Serão ministradas pelos Membros Técnicos da CEAF/RS; 

 PRESENÇA: É de extrema importância em todo o período. 

 
ENCERRAMENTO DA PRÉ-TEMPORADA: Dia 12/03/2016, logo após treinamento prático, em torno das 18:30 horas.  
 

ATENÇÃO SENHORES ÁRBITROS CONVIDADOS E OUTROS:  
1) Somente participarão da Pré-Temporada os árbitros e árbitros assistentes da ativa, SAFERGS, CEAF/RS e seus convidados 

oficiais, sendo VETADA a presença de outras pessoas na sala de aula. Aquelas pessoas que estão convidadas ou não para o 
evento e que comparecerem aos treinamentos de campo NÃO PODERÃO SE MANIFESTAR NAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS À 
ARBITRAGEM, FAZER FILMAGEM OU FOTOGRAFAR a atividade. 

2) É de responsabilidade da FGF: 
 auditório, onde serão ministradas as aulas teóricas; 
 campo de futebol e vestiários, onde serão ministradas as aulas práticas; 

3) Demais despesas correrão por conta do SAFERGS.  
 

REFLITAMOS: 
“A VERDADE FAZ BEM A SAÚDE, VAMOS PRATICÁ-LA” 

 
                   Para finalizar, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, desejando um excelente 

trabalho. 

 

Cordialmente, 

 
Luiz Fernando Gomes Moreira 

PRESIDENTE DA CEAF/RS 
 
 
 
 
 
LFGM. 

 


