Federação Mineira de Handebol
Filiada a CBHb – Confederação Brasileira de Handebol
Fundada em 20 de julho de 1971

DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM
Ofício 002/DepArb/2.018
Belo Horizonte/MG, 28 de Março de 2018.
Assunto: CANCELA ENCONTRO MINEIRO
ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ASCENÇÃO.

DE

ARBITROS

2018,

E

O Departamento de Arbitragem, através de seu Diretor que abaixo
subscreve,
CONSIDERANDO os a análise juntamente com o Presidente da
Federação Mineira de Handebol de inúmeros orçamentos recebidos para a realização
do Encontro Mineiros de Árbitros de Handebol no ano de 2018, das diversas cidades
localizadas na região central do estado, e também,
CONSIDERANDO que para realização do evento acima
mencionado, a FMH teria que desembolsar mais de 20 mil reais para a realização do
mesmo;
CONSIDERANDO ainda que, o Departamento de Arbitragem no
ano de 2018 irá estruturar todo quadro de oficiais com a padronização de uniformes, e
que tal padronização terá um considerável gasto;
CONSIDERANDO por fim, que a regra oficial do Handebol não
apresentou nenhuma alteração após a realização do último Encontro de Mineiro de
Árbitros de Handebol, realizado no ano de 2017;

RESOLVE
CANCELAR e realização do Encontro Mineiro de Árbitros que
seria realizado neste ano de 2018, previsto para a data de 13 à 15 de abril do corrente
ano, conforme justificativa acima.
Aproveitando o mesmo, para estabelecer critérios para ascensão
de categoria para o ano de 2018, tendo em vista que vários oficiais poderiam ser
prejudicados em indicação para Categoria Nacional, na qual seguirá o critério a seguir
no corrente ano:
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O Oficial que pretenderá ascender de categoria, deverá manifestar
seu interesse formalmente através do e-mail dep.arbitragem@handebolminas.com.br,
indicando sua dupla, e sua pretensão.
Será analisado pelo Departamento de Arbitragem individualmente
cada manifestação de interesse, e por sua vez, os árbitros, serão escalados para arbitrar
algum Campeonato Mineiro neste ano de 2018, campeonato este, que terá uma pessoa
responsável pela avaliação e coordenação do campeonato e da ascensão, e também,
responsável pela aplicação de provas teóricas e físicas, disponibilizando assim, a
oportunidade de subir de categoria aos interessados.
Mais informações e critérios para a ascensão, será publicada em
momento oportuno.
Por outro lado, informamos que o próximo Encontro Mineiro de
Árbitros será realizado no ano de 2019, com local e data a ser definido com
antecedência.
Sendo só para o momento, elevo agradecimentos, colocando à
disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Luiz Fernando Andrade
Diretor de Arbitragem
Ilm(a)s Sr(a)s.
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