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CLÍNICA DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE QUADRA E MESA PARA A 
TEMPORADA DE 2021 

 

 

O Departamento de Oficiais da FPB realizará Clínica de habilitação para Oficiais de Quadra e 
Mesa atuarem na temporada de 2021, adequando-se ao momento atual, que requer 
distanciamento social.  

Desta maneira, realizaremos palestras e outras atividades teóricas através da plataforma Zoom 
entre os dias 25 e 27 de fevereiro (de quinta-feira a sábado). Serão dois encontros específicos 
para Oficiais de Quadra, e outros dois encontros para os Oficiais de Mesa. As datas e horários 
correspondentes serão encaminhados juntamente com os links de acesso. 

Além da presença nestas atividades on-line, a habilitação para atuar nesta temporada contará, 
também, com avaliação teórica para todos os oficiais, e com teste físico para os Oficiais de 
Quadra. 
Os oficiais que não participarem desta habilitação, não poderão atuar até que realizem as 
atividades requisitadas. 

O teste físico será realizado no dia 07 de março (domingo), em clube da capital paulista. Como 
esta é uma atividade necessariamente presencial, as baterias serão divulgadas previamente e os 
oficiais deverão comparecer, estritamente, no horário definido para sua bateria. É obrigatório 
apresentar Atestado Médico, e lembramos que este tem validade de um ano. 

Os parâmetros do teste físico seguem sendo: 
Mulheres até 45 anos – 8 minutos. 
Mulheres acima de 45 anos – 7 minutos. 
Homens até 35 anos – 10 minutos. 
Homens de 35 a 45 anos – 9 minutos. 
Homens acima de 45 anos – 8 minutos. 

Oficiais que não completarem o tempo correspondente, atuarão com desconto de 30% de taxa, 
até que realizem e concluam novo Teste Físico. 

Oficiais de Quadra residentes no interior do Estado deverão realizar o teste físico na Federação 
Regional (Liga) a qual está vinculado, ou na mais próxima à sua cidade. Este teste físico será 
validado pelo D.O..  
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Oficiais de Quadra residentes no interior do Estado deverão agendar junto ao D.O., com 10 
(dez) dias de antecedência, em qual Federação Regional (Liga) realizarão seus testes. 
 
Programação para o interior: 

Federação Regional de Iracemápolis – dia 20 de fevereiro. 

Federação Regional de São José do Rio Preto – dia 06 de março. 

Federação Regional de Ribeirão Preto – dia 13 de março. 

Federação Regional de Bauru – dia 14 de março. 

Liga DP (Sorocaba) – dia 14 de março. 

Os oficiais residentes na Capital, Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte realizarão teste físico no dia 07 de março. 

 

 

DEPARTAMENTO DE OFICIAIS 


