
5) Verificaremos: o peso, o percentual de gordura e a idade dos oficiais de arbitragem. Os que tiverem fora das medidas estipuladas pelo Professor Nascimento, não

    poderão concorrer as escalas;

5)  Certificado de escolaridade atualizado, em caso de alteração no currículo escolar;

6) Para concorrer as escalas de jogos, os oficiais de arbitragem poderão atingir até 18% de percentual de gordura;

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS DA FGF

6) APRESENTAR RESULTADO NEGATIVO DO TESTE COVID-19 (este teste deverá ser feito 48 horas antes do seu Teste Físico).

1)  Atestado médico de sanidade mental, em que esteja apto para exercer a função de árbitro;

FAVOR ATENTAR PARA OS AVISOS ABAIXO

3)  Atestado oftalmológico, em que esteja apto para exercer a função de árbitro de futebol;
2)  Atestado médico em que esteja apto para exercer a função de árbitro;

4)  Eletrocardiograma de esforço, que esteja apto a exercer a função de árbitros de futebol, para quem não apresentou este ano;

PROGRAMAÇÃO DAS AVALIAÇÕES FÍSICAS - 2º SEMESTRE DE 2021

TIPO DE AVALIAÇÃO
CAPITAL INTERIOR

ÁRBITROS E ASSISTENTES- Letras " A / B / C " ÁRBITROS e ASSISTENTES - Letras "B" e "C" 

LOCAL DO TESTE FÍSICO: Pista do CETE, Rua Gonçalves Dias, nº 700, Bairro Menino Deus - POA

ATENÇÃO: Digitalizar todos documentos e enviar para o e-mail: yuri.arbitragem@fgf.com.br 

RE-TESTE FÍSICO
TESTE FÍSICO

10/9 - sexta-feira

PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA: até as 18:00 horas do dia 03/08/2021 - terça-feira

1) Quem não enviar a documentação completa, não concorrerá as escalas e nem fazer os testes físicos (por determinação do Diretor Médico da FGF);

7) As avaliações serão para todos, com exceção dos oficiais de arbitragem que estão à disposição da CBF, pois esta entidade fará as suas avaliações em datas a serem marcadas.

4) Todos que estiver fardados dentro do complexo do CETE, devem manter a postura de árbitro, ou seja, deixar fazer brincadeiras e outros, para após saírem do CETE;

UNIFORME "PRETO" ÁRBITROS: camiseta, calção e meia de jogo - UNIFORME ASSISTENTES: camiseta amarela, calção preto e meia amarela de jogo.

HORÁRIO DAS AVALIAÇÕES - "ÁRBITROS": 08:00 às 10:00 horas - HORÁRIO DAS AVALIAÇÕES - "ASSISTENTES": 10:00 às 12:30 horas

2) Todos os árbitros e árbitros assistentes deverão ser apresentar, antes e para a prova, ao Professor Nascimento com a camiseta (cor) acima citada;

3) Na hora da prova, o Professor Nascimento entregará os coletes  para a realização da mesma;

05/8 - quinta feira 06/8 - sexta-feira 

LEMBRANDO A OBSERVÂNCIA DOS ITENS ACIMA É DE SUMA IMPORTÂNCIA, POIS É O QUADRO DE ÁRBITROS DA FGF QUE ESTARÁ SE APRESENTANDO EM PÚBLICO


