Comunicado
Oficial
n.º 1

Conselho de Arbitragem
2019/2020
Ações de Formação/Aperfeiçoamento e Avaliação
Ficam os Árbitros do Quadro Distrital convocados a frequentar as seguintes Ações de
Formação/Aperfeiçoamento e Avaliação nas datas abaixo indicadas, que contarão para a Classificação Final
na presente época:
Árbitros e Observadores de Futebol de 11
Ca tegoria C3 Elite, C3 P rom oçã o, A A C3
Dias 7 e 8 de setembro de 2019 – 1ª ação
Dia 21 de dezembro de 2019 – 2ª ação
Dia 14 de março de 2020 – 3ª ação
A A Na cional
Dias 7 e 8 de setembro de 2019 – 1ª ação
Dia 21 de dezembro de 2019 – 2ª ação
Resta ntes Ca tegoria s
Dia 21 de setembro de 2019 – 1ª ação
Dia 21 de dezembro de 2019 – 2ª ação
Observa dores
Dia 5 de outubro de 2019 – 1ª ação
Dia 17 de janeiro de 2020 – 2ª ação
Dia 7 de março de 2020 – 3ª ação
Teste nos Núcleos de A rbitra gem
Dia 20 de novembro de 2019
Dia 22 de janeiro de 2020
Dia 19 de fevereiro de 2020
Dia 8 de abril de 2020
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Notas:
1. Os programas de determinadas ações serão enviados posteriormente;

2. Os árbitros que faltarem às ações de formação respetivas terão de apresentar documento idóneo
que prove a razão da sua impossibilidade, com exceção para árbitros da categoria C3 Promoção que
faltarem à ação de formação nos dias 7 e 8 de setembro de 2019, que ficam automaticamente
excluídos do acesso à categoria C3 Elite;
3. Falta, não aproveitamento ou prova não efetuada nos dias 7 e 8 de setembro de 2019: os árbitros
poderão repetir as provas no dia 21 de setembro de 2019;
4. Não aproveitamento ou falta às provas de dia 21 de setembro de 2019: os árbitros só poderão
efetuar provas na ação de dia 21 de dezembro de 2019;
5. Os árbitros da Categoria Manutenção só terão uma ação de formação que se realizará no dia 21 de
setembro;
6. Constituições das equipas: deverão os Árbitros remeter para o Conselho de Arbitragem da
Associação de Futebol do Algarve, até ao dia 21 de setembro de 2019, a constituição das equipas de
arbitragem para os campeonatos distritais para a presente época.

Faro, 16 de agosto de 2019
O Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Algarve
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