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Pedro Sequeira

Oficial de Jogo: tarefas antes, 
durante e após um jogo



TAREFAS ANTES DO JOGO

DESDE O INÍCIO DA ÉPOCA ATÉ AO 1º JOGO (E 
DEPOIS ANTES DE CADA JOGO)



TAREFAS DE INÍCIO DE ÉPOCA

(algumas repetem-se ao longo da época)

• Inscrição da equipa (atletas + treinador +
dirigentes)

• Homologação do campo

• Sorteios

• Regulamento(s) da(s) prova(s)

• Curso de Dirigentes / Director de Campo

• Licenciamento CROM



TAREFAS DE INÍCIO DE ÉPOCA

(algumas repetem-se ao longo da época)

• Espaço para os treinos

• Material para os treinos (bolas, coletes,
pinos, águas, etc.)

• Transportes dos atletas para os treinos

• Relação com os pais



TAREFAS ANTES DE CADA JOGO

• Policiamento

• Coordenador de Segurança / Director de
campo

• Cores das camisolas

• Entrega de documentos aos árbitros

• Boletim de Jogo

• Oficial de mesa – provas em que é o clube
responsável – tarefas

• CROM



TAREFAS AO LONGO DA ÉPOCA

(influência indirecta aos jogos)

• Arbitragem

• Reuniões de clubes e associações regionais



TAREFAS DURANTE JOGO



TAREFAS NO LOCAL DO JOGO

(visitado ou visitante)

• CROM

• Balneários

• Local para aquecimento

• Controlo dos materiais

 equipamentos

 bolas

 rezina

 braçadeiras

 colete para g.r. – jogador



TAREFAS DURANTE O JOGO

(visitado ou visitante)

• Controlo dos atletas antes do jogo se
iniciar

• Apoio administrativo ao treinador e atletas

 tempo de exclusão

 time-out (pedido)

• Controlo emocional do banco

• Disponibilidade para fazer a estatística do
jogo

• Controlo das substituições



TAREFAS APÓS O JOGO



TAREFAS NO LOCAL DO JOGO

(visitado ou visitante)

• CROM

• Relação árbitros e equipa adversária (fair-
play)

• Local para retorno à calma

• Balneários

• Controlo dos materiais

• Regresso a casa (em grupo ou individual)
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