VISTORIA DE CAMPOS DAS PROVAS OFICIAIS DA F.P.F. - ÉPOCA DE ____/____
FUTEBOL DE SETE
CLUBE: _________________________________________________________________CÓDIGO:__________
MORADA:___________________________________________ C.P. ______-_____ LOCALIDADE:_____________________

PROVAS DA FPF EM QUE PARTICIPA: _________________________________________________________
CAMPO:___________________________________________________________________________________
MORADA:__________________________________________ C.P. ______-_____ LOCALIDADE: ___________

AS CARACTERÍSTICAS DESTE CAMPO SÃO AS SEGUINTES:
1. Comprimento: ______ m; Largura: ______ m; Natureza do Piso

Relva natural



Relva sintética



Terra batida



2. Material das vedações:
Madeira 

/ Cimento 

/ Ferro 

/ Cabos metálicos 

Altura: _______m / Distância às linhas laterais: ________m / Distância às linhas de baliza: _______m
3. Electrificação: Para provas oficiais  N.º de Luxes _________
4. Balizas:

Em metal 

5. Redes:

Em madeira 

Para treinos 

Perímetro dos postes e da barra _______ cm

Natureza dos fios:
Em cânhamo  / Em juta  / Em nylon 
As redes aderem ao solo à distância de ______m, em relação à linha de baliza.
Sistema utilizado para aplicação das redes

Sistema universal

Sistema de barra diminuída

Sistema de suspensão por cabo metálico 

6. O recinto desportivo está vedado ao público SIM/NÃO. De que forma? _______________________
7. Vestiários :
Dentro ou fora do recinto desportivo ? ___________
Distância ao restângulo de jogo ______________m

Árbitros

Visitado

Visitante

Dimensões
N.º de armários
N.º de chuveiros
N.º de retretes

Esquentador :
Localização:


Termoacumulador :
Acessos aos vestiários:
Desde o rectângulo de jogo aos vestiários há acessos reservados a jogadores, dirigentes e equipa
de arbitragem SIM/NÃO
Tais acessos estão isolados do público SIM/NÃO . De que forma ? __________________________
8. Camarotes: Reservados para a F.P.F. 

Obs:
Pode realizar-se 2 jogos de Fut7 em simultâneo?
Sim ___ Não ___

MOD. 149

Reservados para a Associação 

IMPORTANTE – Esta declaração deve ser assinada por dois Diretores do Clube e com carimbo ou selo
branco.

Como Diretores do Clube ________________________________________declaramos que toda a informação
prestada neste Modelo corresponde á verdade e não omite qualquer informação, e que se encontra em conformidade
com todas as Leis Jogo Futebol 7 e o C.O. nº1 da Associação Futebol de Aveiro.

___________________,_____ de _______________ de ________

PELA DIREÇÃO DO CLUBE:

(Duas assinaturas de Diretores em exercício autenticadas por Carimbo ou Selo Branco do Clube)

