COMISSÃO ESTADUAL DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DO ESPÍRITO SANTO (CeafES)
CAMPEONATO ESTADUAL SUB-15 e 17 DE 2018 - ESCALA DE ARBITRAGEM – FINAL - IDA

SUB-17
DATA= 02 DE SETEMBRO DE 2018

DIA= DOMINGO

PORTO VITÓRIA F.C. X C.A. ITAPEMIRIM - CAMPO DO POLICIA CIVIL, SERRA - 15:00
A = RAPHAEL GARCIA DE ANDRADE
A1= PAULO PETERSON CASANOVA
A2= VINICIUS TEXEIRA DE SOUZA
4ºA = JOÃO VITOR MASSARIOL

SUB-15
DATA= 02 DE SETEMBRO DE 2018

DIA= DOMINGO

CAXIAS E,C, X PORTO VITÓRIA F.C. - CAMPO DO CAXIAS, VITÓRIA - 10:00
A = RODRIGO LEAL GOMES
A1= RISOLENA ANDRE DE SOUZA
A2= RICARDO ARISTEU ALVES
4ºA = MARCOS VINICIUS DA SILVA
Obs.: 1- Período da manhã: Preliminar (Sub-15) e jogo de fundo (Sub-17) e no Período da tarde: Preliminar
(Sub-17) e jogo de fundo (Sub-15) / 2- O Árbitro deverá apanhar a súmula na sala da Comissão, nesta sexta,
entre 18 e 19h; (os da base do interior deverão usar súmulas da FES, pegas anteriormente ou impressas
diretamente do site da FES - SÚMULAS DO AMADOR);/ 3- Árbitros da Grande Vitória deverão protocolar a
súmula no Deptº. Técnico da FES até às 18h30min do 1º dia útil após a partida, os do interior deverão postar
até às 14h do 1º dia útil nos correios;/ 4- tempo de jogo: SUB-17 - 02 tempos de 40 minutos, com 15 minutos
de intervalo / SUB-15 - 02 tempos de 30 minutos, com 15 minutos de intervalo;/ 5- 5 substituições por
equipe;/ 6- Taxas de Arbitragem: pagamento posterior pela FES
ATENÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO ABAIXO EXPOSTO DO REGULAMENTO:
Art. 12 § 2º -Os atletas de cada associação, 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o inicio da
partida, deverão assinar a súmula correspondente, após se identificarem perante a um dos componentes da
arbitragem (Árbitro, Auxiliares ou Árbitro Reserva), sendo que a associação com mando de campo deverá ser
a primeira a assinar. A identificação será feita pela exibição da carteira do atleta, expedida pela Federação,
sendo que em caso de extravio da mesma, poderá ser substituída pela Carteira de Identidade ou Carteira de
Trabalho.
Art. 28 - O atendimento emergencial aos atletas durante o CAMPEONATO será de responsabilidade
exclusiva das Associações participantes.
Parágrafo único. O clube mandante deverá apresentar um enfermeiro ou um técnico de enfermagem com
registro no C.O.R.E.N.

ATENÇÃO = TODOS OS ATLETAS DEVEM ASSINAR A SÚMULA DO JOGO
= conferir todas as carteirinhas antes do início do jogo, ou o documento oficial com foto do atleta, de forma
minuciosa, olhando para o atleta, conferindo sua foto e assinatura
= somente aceitar as relações de atletas, feitas na relação que vai anexa a súmula da FES, ou digitadas em
papel timbrado do clube. No caso de preenchimento manual, deve ser com letra de forma legível e em ambos
os casos (também digitada), constar na mesma a especificação dos atletas titulares e reservas. Caso a
relação não seja entregue em conformidade com o aqui informado, não colher as assinaturas e começar a
contar o prazo para apresentação da equipe, não dando o jogo se o documento não for apresentado como
aqui exposto, e se somente uma equipe apresentar a relação dentro do padrão, colher a assinatura de seus
atletas.

