CONSELHO DE ARBITRAGEM
ÉPOCA 2013/14
CIRCULAR
Nº 007
DISTRIBUIÇÃO:

FAP, Associações Regionais, Quadros de Arbitragem e demais

interessados.

ASSUNTO: Esclarecimentos diversos

1 – CMD’s





Todos os Quadros de Arbitragem (QA) com o CMD não válido, ficam impedidos de ser
nomeados.
Ficam também impedidos de realizarem Testes Físicos em qualquer Acção de Formação.
A validade do Atestado Médico termina no último dia do mês da data de nascimento.

2 – TESTES FISICOS








Conforme Circular Nº 005, que transcrevemos:
No teste físico, o conselho de arbitragem decidiu aprovar uma tabela de “intervalos de
idades” que proporcione uma maior adaptação dos aspetos físicos de cada quadro de
arbitragem à sua idade e que, de uma forma gradual permitirá diminuir a exigência no teste
shuttle à medida que a idade avança. (publicaremos nos próximos dias a tabela respetiva).
Os quadros de nível 4 terão um grau de exigência específico no teste shuttle,
independentemente da sua idade, mantendo-se o mesmo grau de exigência nos testes
teóricos.
Ver tabela teste shuttle publicada em anexo a esta circular nº. 007.

3 – ACÇÕES DE FORMAÇÃO – NO PRÓXIMO DIA 02/11/2013 – Lisboa



Iremos promover, numa jornada integrada a ocorrer no dia 2 de Novembro, um conjunto de
ações de formação extraordinárias, destinadas a árbitros, oficiais de mesa e observadores.
Solicita-se desta forma que todos os árbitros que não tenham ainda obtido a classificação
de apto sem reservas e que pretendam participar nas competições para as quais se
encontram habilitados, reservem essa data para comparecerem na referida jornada
multidisciplinar. Relativamente aos Srs. Observadores, de igual modo se solicita, a todos,
que se mantenham disponíveis no dia 2 de novembro.

CONSELHO DE ARBITRAGEM
4 – TITULO 15 do RG FAP



Com a aprovação do texto definitivo do Titulo 15 (Regulamento de Arbitragem), vai o
Conselho de Arbitragem, a partir de 26 de Outubro iniciar as observações aos quadros de
arbitragem.

5 – LISTA DEFINITIVA DE DUPLAS



Face ao referido no ponto 3 desta Circular, as listas definitivas só serão publicadas na
semana de 04 a 08 de Novembro.

Lisboa, 10 de Outubro de 2013

O Conselho de Arbitragem da FAP

