
9"",.,,",,~.
FPF
Comprorms so

COM a modermdade

TERMO DE SESSÃO PÚBLICA PARA SORTEIOS DE ÁRBITROS N!! 040/CEAF/PE/2014

Data, horário e local: Em cumprimento a Lei federal 10.671/2003, a CEAF/FPF realizou, aos 10 (dez) dias

do mês de Abril do ano de 2014 {dois mil e quatorzel. às 14h, na Rua Dom Bosco, 871 - Boa Vista -

Recife-PE, realizou sessão pública para sorteio de árbitros, conforme calendário divulgado com

antecedência no site da FPF. Procedimentos: Registrou-se aos presentes o impedimento de pessoa

vinculada a FPF de realizar 0$ sorteios de árbitros. Em seguida, foram distribuídas aos presentes cópias

das planilhas contendo os nomes dos árbitros e árbitros assistentes selecionados para tal. Os presentes

foram orientados a evitar comentários durante o ato. Sistema de Sorteios para esta temporada/2014 -

Dependendo da competição, importância e grau complexidade de cada partida; com base na

qualificação, condicionamento físico, fase por que passa o árbitro e assistentes; além do equilíbrio no

número de designações, com objetivo da manutenção necessária do ritmo que qualquer profissional

necessita para exercer suas atividades. Sistema do presente Sorteio para esta partida: "POR

COLUNAS". O voluntário tirou aleatoriamente, entre as 10 (dez) esferas disponíveis, sendo 3 (três) pares

e 3 (três) ímpares, colocando-as no globo. As esferas selecionadas para o presente sorteio foram as

seguintes.

A ESFERAque determinará os árbitros sorteados será a TERCEIRA A SAIR DO GLOBO.

As duas descartadas e a esfera sorteada foram:

DESCARTADA
SORTEADA =

11
DESCARTADA

Documentos: A CEAF/PE informa que os documentos pertinentes ao setor estão disponibilizados no

sítio oficial da FPF anexos. Encerramento: Considerando que não houve solicitação de quaisquer

registros sobre os procedimentos ora finalizados, o sorteio público dos árbitros foi encerrado, o

presente termo assinado pela presidência da CEAF/PE e demais participantes, com esultados sendo

divulgados no sítio oficial da entidade (www.fpf-pe.com.br).

ERICH BANDEIRA
PRESIDENTE CEAF/PE
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