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RESULTADOS DOS JOGOS PARA O PORTAL  

 

Para conhecimento de todos os árbitros relembramos   com a finalidade de esclarecermos dúvidas 
existentes e disponibilizarmos uma informação mais célere aos serviços da AFS e aos clubes 
nossos filiados (possibilitando-lhes, através do n/site, consulta dos resultados dos jogos das 
n/competições), os procedimentos sobre envio, por SMS, dos resultados dos jogos que arbitram 
(conforme NI nº.1 do CA de 20-09-2010 que novamente anexamos). 
 
Exemplos dos procedimentos a cumprir, em caso de dúvida, sobre o teor da NI nº.1 do CA: 
 
 Código - representa o código do jogo recebido na n omeação SMS, incluindo os Zeros á  
                 esquerda; 
 
Espaço – representa sempre 1 só espaço; 
 
 R – representa resultado do jogo; 
 
Resultado visitado – representa número de golos mar cados pelo clube visitado; 
 
Resultado visitante – representa número de golos ma rcados pelo clube visitante. 
 
Obrigatoriamente a mensagem de resultados tem de ser enviada pelo árbitro principal do jogo do 
mesmo telemóvel que recebeu a mensagem da nomeação , caso contrário o sistema não 
reconhece. 
 
Importante : Se após o envio da mensagem verificarem que existiu algum lapso, não enviem  
outra mensagem para rectificação da anterior . Ao remeterem um SMS rectificativo bloqueiam o 
sistema impossibilitando que os outros resultados a enviar posteriormente por outros árbitros não 
sejam validados pelo sistema. 
 
Em caso de lapso remetam, posteriormente, o resultado correcto para a AFS por e-mail ou 
informem, via telefone, o Sr. Francisco Mirote do Conselho de Arbitragem. 
 
Uma vez mais agradecemos a vossa colaboração no sentido tornarmos mais eficiente o sistema 
que pretendemos implementar, remetendo após o final de cada jogo o respectivo re sultado 
final,  de acordo com as instruções acima descritas. 
No caso de dúvida, favor contactarem – António Cruz (Chefe Serviços Desportivos AFS) através 
do e-mail - afsetubal@fpf.pt  
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