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VIATURAS AFECTAS ÁS EQUIPAS DE ARBITRAGEM
MODELO PARA VISTORIA DE VEÍCULO
A UTILIZAR NOS JOGOS DAS PROVAS DE ÂMBITO DISTRITAL

Para conhecimento dos clubes filiados e demais interessados relembramos os procedimentos existentes no
âmbito das nossas competições distritais, no que se refere ao apuramento de responsabilidades por danos
causados nos veículos utilizados pelos elementos das equipas de arbitragem quando em deslocação em
carro próprio para a direcção de jogos, de acordo com a regulamentação em vigor.
Anexamos o respectivo impresso de vistoria de veiculo.
Assim, solicitamos a especial atenção de todos os clubes no cumprimento desta norma, até porque,
disciplinar e regulamentarmente, acabam por ser os clubes que acabam por sofrer as consequências por
eventuais danos e/ou actos de vandalismo, de acordo com o Regulamento Disciplinar da AFS.
É pois conveniente, o clube visitado tomar as necessárias precauções para salvaguarda dos eventuais danos
materiais nos referidos veículos. Para tal deve o clube visitado indicar às equipas de arbitragem um local,
sempre que possível seguro, que não seja de fácil acesso ao público, para estacionamento dos seus veículos,
solicitando ainda a colaboração dos responsáveis pela segurança (Policia, GNR, ADR’s ou PCS), quer para a
atenção particular aos veículos, quer para a realização de uma vistoria aos mesmos antes e depois do jogo
terminar, para salvaguarda de eventuais responsabilidades.
O modelo em anexo deverá ser preenchido em todos os jogos em que cada equipa de arbitragem utilize
veículo próprio. O facto do veículo não estar danificado não isenta o árbitro do preenchimento do referido
modelo, devendo, nesse caso, escrever no espaço indicado, a expressão “sem danos”.
No caso da mesma equipa de arbitragem realizar mais de 1 jogo, consecutivo, no mesmo campo as vistorias
serão efectuadas antes e depois da realização de cada um dos jogos.
O árbitro deve, assim, de acordo com as Normas e Instruções para Árbitros, chegar aos campos com a
antecedência regulamentada e promover a vistoria do seu veículo em conformidade com o modelo anexo e
juntá-lo ao respectivo relatório do jogo, o qual passa a ser parte integrante do mesmo.

A Direcção da AF Setubal
/AC.
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VISTORIA DE VEÍCULO
Este impresso, que é de preenchimento obrigatório, faz parte integrante do relatório do jogo, devendo
ser remetido à AF Setúbal juntamente com aquele, devidamente assinado nos espaços indicados para o
efeito.
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Campo/Pavilhão

Localidade

Proprietário
Matrícula do veículo

-
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Marca

Modelo

Cor

Assinalar sobre as fotos quaisquer danos (mossas, riscos, vidros estalados, etc.) ou falta de acessórios
e descrevê-los. Caso a viatura não contenha danos escrever, abaixo, SEM DANOS.
A - Vistoria Prévia
Antes do jogo às

Horas

Min.

Horas

Min.

O Árbitro
O Delegado ao jogo da equipa visitada
O Comandante da força policial /
responsável pelos ARD’s / responsável
pelos PCS’s (riscar o que não se aplicar)

B - Vistoria Final
Preencher após o final do jogo no
caso da existência de danos

O Árbitro
O Delegado ao jogo da equipa visitada
O Comandante da força policial /
responsável pelos ARD’s / responsável
pelos PCS’s (riscar o que não se aplicar)

