
 

 

Ofício nº. 008.14 - Dpto. Arb-CBHb. Cascavel, PR, 18 de março de 2014. 
  
 
De: Departamento de Árbitros – CBHb. 
Para: Confederação Brasileira de Handebol – CBHb, Federações de Handebol, 
Diretores de Árbitros das Federações, Comissão Nacional de Arbitragem. 
Assunto: Cadastro de árbitros – temporada 2014/2015. 
 

Através do presente, levamos ao conhecimento de Vossa 
Senhoria, aspectos relativos ao cadastro de árbitros para temporada 2014/2015, na 
forma que segue: 

a) No ano de 2013, objetivamos trabalhar com a maioria de árbitros possíveis, para 
termos conhecimento dos árbitros pelo Brasil; 

b) Embora tenhamos estabelecido o cadastro, alguns Estados/Federações deixaram 
de efetuar o cadastro de seus árbitros, mesmo assim, não foi impedimento para 
que atuasse em eventos nacionais; 

c) Nas competições realizadas, em sua grande maioria, os árbitros foram avaliados 
nos quesitos: teórico, físico e prático; 

d) Temos por objetivo que todos os Estados/Federações tenham pelo menos uma 
dupla de árbitros nacionais, e que na grande maioria dos Estados tenhamos 
entre três e cinco duplas nacionais; 

e) Consideramos que a arbitragem deve ser realizada por duplas previamente 
constituídas, pois assim, demonstra mais cumplicidade de trabalho, dedicação, 
comprometimento, etc.; 

f) Resolvemos, assim, criar a lista de árbitros para a próxima temporada 
(2014/2015), tendo como base a participação dos árbitros na temporada 
2013/2014; 

g) A lista compreende as duplas Nacionais, e também algumas duplas de árbitros 
Estaduais, que foram observadas em competições e cursos, e que tem 
possibilidades de participarem de curso de ascensão a categoria nacional em 
cursos a serem realizados; 

h) A lista é uma prévia, e a esses árbitros que compõem a lista deverão ter seu 
cadastro formalizado pela sua respectiva Federação para a temporada 
2014/2015, dentro do prazo estabelecido, abaixo informado; 

i) Dentro desse prazo a Federação poderá fazer a indicação de outras duplas de 
árbitros para que sejam incluídas na referida listagem, devendo a indicação 
acompanhar a respectiva ficha de cadastro para a temporada; 



 

 

j) Havendo necessidade, de acordo com as competições e região, poderão ser 
designados árbitros que não estejam na lista de árbitros para a temporada, em 
especial, para as competições Zonais; 

k) O anexo – I se refere à lista de árbitros para a temporada 2014/2015, e também 
a informação relativa à quantia de duplas por Estado/Federação; 

l) O anexo – II se refere à ficha de cadastro de árbitros para àqueles que compõem 
a lista de árbitros para a temporada 2014/2015; 

m) O prazo para que o cadastro seja efetuado pela respectiva Federação, será até o 
dia 15 de abril de 2014, através do envio da ficha de cadastro, modelo anexo. 

    Sem mais, aproveito para apresentar protestos estima e 
apreço. 

 
Ésilo de Mello 

 Diretor de Árbitros-CBHb. 
 


