ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
EPOCA 2016/2017
Anexo aos Modelos 142, 143 e 144 Futebol de 11 / 7 e Futsal (Iniciados, Infantis e Benjamins)

IMPRESSO REGISTO CARTÃO BRANCO FAIRPLAY - Observações do Árbitro
Valido para os Campeonatos e Fases Finais:
CD de Iniciados da 1ª e 2ª. Divisão
Fase Final do C.D. Iniciados da 3ª. Divisão
Fases Finais dos CD Infantis Sub/13 Honra, Sub/13 e Sub/12 e do CD Benjamins Sub/11 e Sub/10
CD Iniciados Futsal 1ª e 2ª Divisão, Fases Finais dos CD Infantis e CD Benjamins de Futsal
Jogo nº. ____________
Data:
/
Campo:
/
CLUBE:
Registo de Cartões Brancos atribuidos:
Jogador(es)
Licença nº.

Nome(s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Motivo da Amostragem
Pede desculpa ao adversário aquando de conduta imprópria ou jogada mais ríspida;
Reconhece uma infracção que cometeu durante o jogo;
Repõe a verdade caso o árbitro se tenha enganado;
Ajuda o adversário numa situação em que ele necessita
Anima e incentiva os colegas de equipa quando falham em momentos decisivos do jogo;
Respeita os dirigentes, treinadores, espectadores, entre outros agentes quando provocado;
Reconhece o valor do adversário e felicitou-o na sequência de uma boa jogada;
Mantem a humildade e a simplicidade na vitória;
Outros (Descrição)

Tecnico(s)
BI / CC

Nome(s)

1
2
3
4
5
6

Motivo da Amostragem
Respeita, em todos os momentos, e de modo igual, os seus atletas e adversários;
Incentiva os seus atletas a ajudar os adversários sempre que aqueles necessitam;
Respeita os seus colegas de profissão, os dirigentes, espectadores e outros agentes;
Reconhece o valor dos adversários, felicitando-os quando eles ganharam o jogo;
Outros (Descrição)

Dirigente(s)
BI / CC

Nome(s)

1
2
3
4
5
6

Motivo da Amostragem
Respeita, em todos os momentos, e de modo igual, os seus atletas e adversários;
Incentiva os seus atletas a ajudar os adversários sempre que aqueles necessitam;
Respeita os seus colegas dirigentes e outros agentes;
Reconhece o valor dos adversários, felicitando-os quando eles ganharam o jogo;
Outros (Descrição)

Espectadore(s)
BI / CC
1
2
3

Nome(s)

Motivo da Amostragem
Manifesta um são relacionamento pessoal e desportivo com outros agentes desportivos
Apoia de forma positiva e com fairplay ambas as equipas;
Outros

Observações:
O Árbitro

O Delegado

