
COMISSÃO ESTADUAL DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DO ESPÍRITO SANTO (CEAF/ES) 

ESCALA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ESTADUAL FEMININO DE 2018 

 

DIVISÃO:  Amador          Turno              RODADA: 1ª 
*****  Data: 06  de OUTUBRO  de 2018   -                 Dia: SÁBADO ***** 

Estádio: ALIANÇA                                                    Local: VIANA                                          Hora: 17h30min 
JOGO                                          VILA NOVA F.C.                X               A.E. CAPIXABA  
ÁRBITRO : - FES –  DAVI LACERDA 
ASSIST. 1 : - CBF –  FABÍOLA MUNIZ 
ASSIST. 2 : - FES –  RISOLENA SOUZA 

 

Art. 14. Durante os jogos poderão ser efetuadas 05 (cinco) substituições. 
 
Art. 15. Só poderão assinar a súmula da partida, e tomar assento no banco de reservas, os 
seguintes profissionais: 
 
1 (um) Treinador; 
1 (um) Preparador Físico; 
1(um) Médico e/ou Enfermeiro e/ou Técnico de Enfermagem devidamente registrado no 
C.R.M.ou C.O.R.E.N; 
1 (um) Massagista ou profissional equivalente; 
10 (sete) Atletas, na condição de reservas imediatos; 
 
§ 1º Na falta dos profissionais citados acima, os mesmos não poderão ser substituídos.  
 
§ 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 e/ou à apresentação de documento original ou 
cópia autenticada em cartório com foto - (Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho). 
 
Art. 23 - As partidas terão o tempo total de 90 (noventa) minutos com dois tempos de 45 
(quarenta e cinco) e intervalo de 15 (quinze) minutos 
 
Art. 27 - Em todas as partidas, salvo acordo entre as Associações disputantes, usará o 
uniforme número 01 (um) a Associação mandante do jogo. Se houver necessidade troca de 
uniforme, esta será efetivada pela Associação visitante. 
 
Obs.: 1- O Árbitro deverá apanhar a súmula , c/ Marcelo (FES), 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 PROFISSIONAL);/ 2- 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. 
 
 
 


