
 

 

RELATÓRIO DELEGADO 

COMPETIÇÃO:  CAMPEONATO AMAz DE FUTEBOL PROFISSIONAL  

JOGO: PRINCESA 2 X 0 SÃO RAIMUNDO   
DATA: 24.02.2020 LOCAL: GILBERTÃO - MANACAPURU 
HORA: 15:30H 
1. Quantidade de policiamento em serviço durante a partida. 

[    ]  QUANTIDADE DE __14__ PMs: COMANT: 
[    ]  QUANTIDADE DEAMBULANCIA: 01 
Obs: QUANTIDADES SUFIENTE PARA O PÚBLICO DE 98 PAGANTES 

2. Condições dos vestiários das equipes e dos árbitros. 
[  x  ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO 

3. Condições do placar e do serviço de som do estádio; 
[   ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO   [ X  ]NÃO TEM 

4. Condições de regularidade do gramado; 
[  x  ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO 

5. Condições dos refletores do sistema de iluminação do estádio; 
[ x  ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO    [    ]NÃO TEM 
Obs: MAS NÃO HOUVE NECESSIDADE DE LIGA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

6. Acomodações para as equipes nos bancos de reservas; 
[  x  ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO 

7. Acomodações para a delegação visitante; 
[  x  ]SIM [  ]NÃO 

8. Comportamento do público; 
[    ]BOM    [ x  ]REGULAR   [  ]PESSIMO/ mas sem qualquer tipo de 
anormalidade 
 

OCORRÊNCIAS 
Informações: 

A partida foi paralisada aos 30’m do segundo tempo devido 
atendimento médico ao atleta nº 22 Gededias Ivan da equipe do 
Princesa do Solimões, partida ficou entre 03 a 05 minutos parada para  
atendimento do atleta, o mesmo foi removido pela ambulância para o 
hospital, informei ao arbitro da partida que havia um carro de apoio, uma 
picape ranger, placa NOI 2982 na área do campo,  com a equipe médica 
do hospital, que se encontrava a disposição do jogo, foi reiniciado a 
partida , após uns 02 minutos o jogo foi parado devido a solicitação do 
Diretor do São Raimundo, Sr. Anderson que me procurou e pediu que 
conversasse com o arbitro, que esperasse o retorno da ambulância, 
onde foi atendido, nesse dois minutos nada houve de anormal, após 10’ 
minutos ambulância retornou, jogo foi reiniciado,  e transcorreu 
normalmente sem qualquer anormalidade, até o final. 

__________________________________ 
DELEGADO 

LÁZARO D’ANGELO PINHEIRO 


