EPOCA 2017/2018

Grelha de registo da amostragem do CARTÃO BRANCO "Fairplay"
Entidade (Federação/Associação/Outra):
Escalão/Categoria:
Data:

Jogo nº

Campo:

Clube/Equipa A:

Clube/Equipa B:

CLUBES/EQUIPAS ENVOLVIDOS NO JOGO:

Registo de Cartões Brancos atribuidos:
Jogador(es)

Licença nº.

Nome(s)

Clube (A ou
B)

Motivo da Amostragem

1

Pede desculpa ao adversário de forma sincera e mostrando arrependimento, após ter tido uma conduta
imprópria

2

Reconhece de forma pública e digna uma infração que acabou de cometer, ajudando o árbitro no
controlo do jogo
Repõe a verdade de forma pública e voluntária caso o árbitro se tenha enganado, ajudando este na
clarificação de situações dúbias

3
4
5
6

Ajuda o adversário numa situação em que este necessita urgentemente de ajuda
Respeita as decisões mais dúbias dos árbitros e/ou juízes
Anima e incentiva os colegas de equipa quando falham em momentos decisivos do jogo
Trata de forma respeitadora e afável os vários agentes, mesmo quando provocado, zelando pelo bemestar de todos
Reconhece o valor do adversário e felicita-o na sequência de uma jogada de relevo, elevando o espirito
do jogo

7
8
9

Mantém a humildade e a simplicidade na vitória
Verifica que existe um problema com o material desportivo do adversário e disponibiliza o seu (ou do
seu clube)
Toma a iniciativa de se defrontar em igualdade mesmo quando os regulamentos e código de conduta o
beneficiam

10
11

Demonstra um conjunto de valores importantes para a vida, dentro e fora de campo

12
13
14
15

Promove um clima saudável com os adversários, antes e após o jogo
Integra e dá bom exemplo (conduta) aos mais novos
Outros (Descrição)

Técnico(s)
BI / CC

Nome(s)

Clube (A ou
B)

1
2
3
4

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
Mantém a humildade e a simplicidade na vitória
Promove o equilíbrio de jogo caso verifique que existe um número inferior na equipa adversária por
razões de força maior

5
6

Outros (Descrição)

Dirigente(s)
BI / CC

Nome(s)

Clube (A ou
B)

1
2
3
4
5

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
Mantém a humildade e a simplicidade na vitória
Outros (Descrição)

Espectadore(s)
BI / CC
1
2
3

Nome(s)

Clube (A ou
B)

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

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

