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Comunicado Oficial 002/2017
Visando alimentar nosso sistema de dados, solicitamos seja enviado até o próximo dia 15 de
março, fotos com boa resolução dos atletas obrigatoriamente com a camisa oficial do clube, bem
como membros da comissão técnica preferencialmente com igualdade de vestimenta.
Desta forma solicitamos a compreensão no sentido de nos enviar fotos em alta resolução que
deverão ser padronizadas, sem serem gestuais, mantendo-se a igualdade entre todos os atletas e
membros da comissão técnica.
No decorrer da competição a LPF estará implantando o sistema de súmula própria, que
oportunamente estará sendo agregada ao sistema estatístico do Videobserver. Em decorrência
disso, estamos anexando também o formulário de registros de atletas para o necessário cadastro,
que também deverá ser enviado até o próximo dia 15/março.
Importante observarem que em caso de contratações futuras de atletas, independente do registro
dele na FPFS, deverá ser seguido o mesmo procedimento para inclusões junto a LPF.
Por oportuno em decorrência das eventuais transmissões televisivas, estamos enviando em anexo o
necessário e indispensável formulário, para que todos envolvidos abram mão do de direito de
imagem, que obviamente deverá ser assinado individualmente e nos enviado o quanto antes.
Indispensável o envio do LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)
Instruções:1. Para preenchimento da ficha em anexo, se faz obrigatório acompanhar o padrão enviado no
próprio formulário em seu item 0 (letras maiúsculas e documentação sem pontuação);
2. Identificar em negrito os atletas;
3. Informar também integrantes da comissão técnica indicando os nomes também em negrito;
4. Todas as fotos devem estar identificadas com nome e número da camisa de jogo, e na forma de
praxe a numeração será fixa durante toda a competição;
Ex: " 17-Bruno " ou " 17Bruno "
5. As fotos dos integrantes da comissão técnica devem estar nomeadas e na ficha de cadastro
informada a função.
Ex: " Roberto-treinador "
São Paulo, 23 de fevereiro de 2017

