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São Paulo, 31 de março de 2015.  

Of.Circ.017/15 

 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AARRBBIITTRRAAGGEEMM  ––  SSEEGGUUNNDDOO  TTEESSTTEE  
 

Capacitação 

Objetivo: Preparar os árbitros no aspecto físico e teórico em busca de uma melhor 

performance para a temporada 2015. 

Programação 

Data:  25 de abril de 2015 (sábado) 

Local – Ginásio do Anexo Bolão   

 Rua Rodrigo Soares de Oliviera, s/n  

Jundiaí – SP          Tel. (11) 4521.8887 

 

Taxa de Cadastro 

Será cobrada uma taxa de R$80,00 (oitenta reais) referente ao cadastro anual, no quadro 

de oficiais de arbitragem da Federação Paulista de Handebol. 

Horário: Das 8h45 às 9h15 

 Recolhimento da taxa e ficha de cadastro. 

Horário: Das 09h00 às 10h30  

 Teste físico - Através do Teste de Legér (Vai e Vem ou Bip), seguindo os 

padrões da IHF mais CBHb e adaptado para os oficiais da FPHb. 

Obs: Será necessário apresentação de atestado médico de Clínico Geral ou 

Cardiologista, atestando estar apto para prática de atividade física. 

Atenção: Somente os oficiais que já exercem especificamente as funções de secretário / 

cronometrista estarão dispensados do teste físico, no entanto, deverão apresentar 

atestado médico. 
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Obs- Aos oficiais que não fizeram, deverão pagar a taxa de R$ 80,00 (oitenta reais), os 

que não foram aprovados no teste físico ou teórico deste ano, deverão pagar uma taxa de 

R$ 50,00 (cinqüenta reais), para segundo teste. 

Para aprovação do teste físico será necessário atingir o número de estágios (voltas) de 

acordo com a tabela abaixo: 

Número de estágios exigidos por idade e sexo para 2015 

Homens Mulheres 

18 a 29 anos - 9 estágios (73 voltas) 18 a 29 anos - 7 estágios (52 voltas) 

30 a 39 anos - 8 estágios (62 voltas) 30 a 39 anos - 6 estágios (42 voltas) 

40 a 49 anos - 7 estágios (52 voltas) 40 a 49 anos - 5 estágios (33 voltas) 

 Acima de 50  anos - 6 estágios (42 voltas)  Acima de 50 anos - 4 estágios (24 voltas) 

 

Horário: Das 11h00 às 12h30 

 Avaliação teórica: Com 25 questões retiradas do catálogo de perguntas da 

IHF. 

Obs: Para aprovação será necessário média igual ou superior a 7. Todos os oficiais 

deverão fazer a prova teórica. 

 

 

 

 

 

Departamento de Arbitragem 
Federação Paulista de Handebol 
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