COPA BRASIL SUL – SUDESTE - III
Piracicaba - SP
14 a 17 de agosto de 2014

Convidamos os Árbitros e Comissão Organizadora abaixo relacionada a participarem
da COPA BRASIL SUL – SUDESTE – llI - Piracicaba - SP
.
EVENTO:
COPA BRASIL SUL – SUDESTE – llI - Piracicaba - SP.
Data: 14 a 17 de agosto de 2014.
Local de competição: Clube de Campo de Piracicaba
Avenida Torquato silva Leitão, 297 – Bairro São Dimas – Piracicaba/SP
Telefone: (19) 3403-6700
Local de Hospedagem: A definir
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Data/horário de chegada: 13/08
Data/horário de término: 17/08
Ajuda de custo: R$ 110,00 / diária (somente para não funcionários da CBTM)
Meio de locomoção: van/ônibus convencional
Uniforme Oficial: social
RELAÇÃO DE CONVIDADOS:
Presidente CBTM : Alaor Azevedo
Coordenador de Eventos : Emerson Moraes
Coordenador de Banco de Dados: Adalberto Ferraz Lima
Coordenador de Instalações: André Luiz Silva
Coordenador de Arbitragem: Adalberto Ferraz Lima
Coordenador de Recursos Humanos: Emerson Moraes
Coordenador de Alimentação/Hospedagem/ Transportes: Fernando Mualen
Arbitro Geral: Maricléa Gomes
Mesa de Controle: Adalberto Feraz Lima, Marco Mancini, Fernando Mualen, Davidson Pedrosa, Juvenal
Silva, Fernando Moleda, Hugo Suzuki.
.

ARBITRAGEM:
Data/horário de chegada: 13/08/2014 até 16h
Data/horário de término: 17/08/2014 após 19h ou a definir
Meio de locomoção: ônibus/van convencional
Uniforme Oficial: Camisa "Azul Clara" com colarinhos, gravata "Vinho", calça ou saia
"Caqui", cinto de couro"Preto" com uma pequena fivela, sapatos ou tênis esporte
totalmente "Preto" com sola de borracha, meias "Pretas" de comprimento mínimo até o
tornozelo e blazer de cor "Azul Marinho". O botton de Árbitro Internacional ou Nacional
na lapela esquerda do blazer. Outros bottons não podem ser utilizados.
Uniforme de Verão oficial CBTM: Camisa Polo "Azul Marinho", Bermuda "Caqui",
cinto de couro"Preto" com uma pequena fivela, tênis esporte totalmente "Branco" com
sola de borracha, meias "Brancas" de comprimento mínimo até o tornozelo. O botton
de Árbitro Internacional ou Nacional no lado esquerdo da camisa. Outros bottons não
podem ser utilizados.
LEVAR OS DOIS UNIFORMES

A Coordenação de arbitragem receberá confirmações de disponibilidade de
todos os árbitros interessados em participar da Copa Brasil Piracicaba até o
dia 15 de julho.
A disponibilidade em participar do referido evento deverá ser confirmada por
email até o dia 15 de julho, enviando email para adalberto@cbtm.org.br.
Esta indicação de disponibilidade faz parte da mudança proposta no
processo de convocação da arbitragem que atuará nos eventos da CBTM.
Obs: Só serão convocados os árbitros que estiverem com a TRA 2014 paga.
Valor de diária mínima para árbitros:
Estadual - R$ 96,00 / Nacional - R$ 110,00 / Internacional - R$ 127,00

Obs.: Serão automaticamente dispensados das suas funções, sem o direito de
receber qualquer ressarcimento de suas despesas, os árbitros, membros da
mesa de controle e comissão organizadora que não comparecerem às reuniões
diárias e que não acatarem as normas estabelecidas nas Notas Oficiais
anteriores.
TRA 2014 em dia para participação como árbitro da competição
NIT/PIS/PASEP, guia de passagem original de ida ao evento e cópia da passagem de
volta.
A) As passagens de ida e volta serão reembolsadas mediante apresentação do
bilhete original e sem rasura, juntamente com a cópia da passagem de volta.
B) Não serão reembolsadas as despesas com transporte interno (táxi, ônibus,
van, etc.) e alimentação externa.
C) O Pagamento da RPA será realizado em até 20 dias após o evento.
CONFIRMAÇÃO ATÉ O DIA 15/07/2014 PELO EMAIL: eventos@cbtm.org.br

Adalberto Ferraz Lima

Coordenador de Arbitragem

