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Este documento traz em seu conteúdo o modelo de padronização para 
preenchimento das súmulas nos jogos de competições promovidas pela FPFS. 

Todas as recomendações desta padronização devem ser aplicadas em sua 
totalidade, a fim de evitar diversos problemas que possam vir a acontecer por uma 
imprecisão no preenchimento deste documento das partidas. 

A súmula utilizada como exemplo nos slides, foi preenchida de forma digital para 
melhor compreensão e clareza nas informações das imagens anexadas, mas 
ressalta-se que a mesma pode continuar sendo preenchida de forma manuscrita 
pelos oficiais. 

Nos próximos slides, será demonstrado o preenchimento padrão para cada 
campo da súmula utilizada nas competições da FPFS.

PADRONIZAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SÚMULAS 
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - FPFS



MODELO SÚMULA FPFS (FRENTE) 
DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO E PREENCHIMENTO NO CADGEA



MODELO SÚMULA FPFS (VERSO) 
DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO E PREENCHIMENTO NO CADGEA



CANETA AZUL
● Frente da súmula: identificação do jogo, equipe de arbitragem, equipes, registros, 

atletas, Nºs de camisa, comissão técnica, saída de bola e placar final.
● Verso da súmula: informação do árbitro, relatório, departamento técnico, decisão 

por penalidades, local, data, equipes, nome  legível do recebedor e Nº dos atletas;
● Informações ocorridas no 1º período de jogo;
● Fechamento dos espaços vazios da súmula após o término da partida.

CANETA VERMELHA
● Informações ocorridas no 2º período do jogo;
● Informações ocorridas no período extra (prorrogação).                                                    

CANETA PRETA
● A cor preta deve ser utilizada para todas as assinaturas necessárias na súmula.

OBS: Deve ser utilizada letra de forma como padrão de escrita para preenchimento 
da súmula.

  CORES UTILIZADAS NO PREENCHIMENTO DA SÚMULA FPFS



CAMPO “IDENTIFICAÇÃO DO JOGO”
No campo “IDENTIFICAÇÃO DO JOGO” deverá ser preenchido todas as informações 

referentes a partida conforme foto abaixo. Todos esses dados estarão especificados na 
escala que o oficial receber via CADGEA. As informações do jogo deverão ser colocadas 
nesse campo exatamente da mesma forma que está na escala e sem abreviações.

Escala no 
CADGEA



CAMPO “EQUIPE DE ARBITRAGEM”
● Registro (número de cadastro do oficial na FPFS);
● Nome Completo do Oficial de Arbitragem (sem abreviações) conforme escala 

recebida no CADGEA.

Escala no 
CADGEA



CAMPO “EQUIPES”

● Campos destinados para os nomes das equipes que disputarão a partida;

● Equipe A: Mandante X Equipe B: Visitante.



CAMPOS  “REGISTRO - ATLETAS - Nº CAMISA”
O preenchimento dos 

registros e  nomes dos atletas 
deve ser feito em ordem 
CRESCENTE levando em 
consideração o número da 
camisa dos mesmos conforme 
destacado  na imagem ao lado.

OBS 1: Caso a equipe não 
apresente 14 atletas, os espaços 
que ficarão em branco devem 
ser fechados com a traços 
horizontais na cor AZUL.

OBS 2: A numeração dos atletas, em qualquer campo da súmula (gols, cartões, faltas, 
substituições,  etc),  deve ser anotada sempre com 2 dígitos. EX: 01, 02, 13, 25, etc.



Caso o preenchimento deste 
campo já tenha sido concluído 
pelo anotador e a equipe 
apresente  mais um atleta que 
ficaria fora da ordem  numérica 
crescente,  deve-se preencher o 
campo relatório no verso da 
súmula com a observação de que 
um atleta foi incluso fora da 
ordem numérica.

CAMPOS  “REGISTRO - ATLETAS - Nº CAMISA”



“CAMPO” COMISSÃO TÉCNICA
● Técnico, Auxiliar Técnico e Preparador Físico devem ser registrados na súmula com o 

número do seu respectivo CREF;

● Atendente é o único membro da comissão técnica que pode ser registrado na súmula 
com RG;

● A função de Assistente Médico pode ser executada por Médicos ou Fisioterapeutas e 
ambos devem ser registrados na súmula com o número de sua carteira profissional 
(CRM ou CREFITO), conforme exemplo abaixo.



CAMPO “ASSINATURAS TÉCNICO E CAPITÃO”

● Assinatura dos capitães e técnicos das equipes deve ser solicitada antes do 
início da partida, e a mesma deve ser feita com cor PRETA;

● O número do  capitão deve ser preenchido pelo anotador com cor AZUL.



CAMPO “SAÍDA DE BOLA”
Assinalar com cor AZUL o quadro correspondente a equipe que der o tiro de 

saída no 1º período do jogo.



CAMPO “INICIANTES”

Na primeira linha deste campo 
anota-se os 5 jogadores que irão 
iniciar a partida como titulares.

OBS: Devemos sempre iniciar o 
preenchimento pelo goleiro (nº 01 
neste exemplo) e os demais 
jogadores titulares, dispor nos 
quadros seguintes pela ordem 
numérica crescente de suas camisas.



CAMPO “INICIANTES” (SUBSTITUIÇÕES)
Neste campo também é anotado as 

substituições de atletas que ocorrem 
durante todo o período de jogo. 

O número da camisa do atleta 
substituto é colocado no espaço logo 
abaixo ao do jogador substituído e assim 
sucessivamente.

OBS: O fechamento dos espaços vazios 
após o fim da partida deve ser feito com 
traços verticais na cor AZUL em cada 
coluna .



CAMPO “HORÁRIO” (INÍCIO/TÉRMINO)

Neste campo anota-se os horários 

de início e término de todos os períodos 

da partida. 

OBS: Cor AZUL nos dados do 1º período 

e cor VERMELHA para o 2º período e 

Período extra (caso necessário).



CAMPO “GOLS”
Neste campo, deve-se anotar o 

número da camisa do autor do gol na 
parte superior e o tempo do jogo na 
parte inferior do quadro correspondente 
ao gol marcado.

OBS 1: Os gols marcados no 1º período 
devem ser anotados com a cor AZUL, e os 
gols do 2º período anotados  com a cor 
VERMELHA.

OBS 2: Quando se anota o tempo de jogo, 
em qualquer campo da súmula, deve-se 
seguir o padrão “MM:SS”. 
Ex: 00:47, 08:23, 34:12.



Quando se prorroga a 
partida para cobrança 
de um tiro penal ou 
tiro do segundo ponto 
penal e ocorre gol, 
deve-se anotar o 
tempo final do 
período: no término do 
1º tempo, 20’00” (cor 
azul) e no término do 
2º tempo, 40’00” (cor 
vermelha).

CAMPO “GOLS”

GOL NO PERÍODO EXTRA
No período extra 
utiliza-se a cor vermelha 
para anotar e devemos 
continuar somando o 
tempo de jogo.



CAMPO “GOLS”

FECHAMENTO DO CAMPO

Após o término da 
partida fechar o campo 
seguinte ao último gol 
marcado com uma 
rubrica. (caneta azul)

      GOL CONTRA
Deve ser marcado o 
número do atleta que 
fez o gol contra e ao 
lado um asterisco ( * ).



 CAMPO “FALTAS”

Marcar o NÚMERO da 
camisa do atleta que 
cometer a infração.

OBS: Os espaços que 
ficarem em branco devem 
ser fechados conforme a 
imagem ao lado (caneta 
azul).



 CAMPO “CARTÕES”
Neste campo deve-se anotar o 

tempo de jogo em que o atleta foi 
advertido com o cartão (amarelo ou 
vermelho) nos espaços ao lado do 
número da camisa do mesmo.

OBS:
● Em caso de cartões no segundo 

tempo, anota-se a somatória dos 
tempos de jogo (cor vermelha);

● O fechamento dos espaços em 
branco ao final da partida, deve ser 
feito com a cor azul em traços 
horizontais.



 CAMPO “CARTÕES”

Se um atleta for 
advertido com cartão 
amarelo ou vermelho 
ANTES do início da 
partida, deve-se anotar a 
punição a ele da seguinte 
forma: * * : * * (utilizando a 
cor azul).

Se um atleta for 
advertido com cartão 
amarelo ou vermelho 
APÓS o término da 
partida, deve-se anotar a 
punição a ele da seguinte 
forma: * * : * * (utilizando a 
cor vermelha).



 CAMPO “CARTÕES”

CARTÕES NO INTERVALO DE JOGO 

Quando um atleta é advertido com cartão 
amarelo ou vermelho no intervalo de jogo, deve 
ser anotado ao lado do número da camisa do 
mesmo “20:00” com a cor azul.



CAMPO “CARTÕES”

No novo modelo de súmula, houve a inclusão do campo de cartão amarelo para 

membros da comissão técnica e deve ser preenchido da mesma forma que se preenche 

cartões para atletas.



CAMPO “TEMPO TÉCNICO”
Deve-se anotar apenas o tempo de jogo do referido período. Este é o único campo 

da súmula que não anotamos o tempo acumulado.
Os espaços que ficarem em branco devem ser fechados conforme a imagem 

abaixo (caneta azul).

OBS: No período extra (prorrogação), as equipes não têm direito ao pedido de tempo 
técnico.



CAMPO “CONTAGENS”

● Nos campos “1º período” e “2º período” 
anotamos o placar final de cada tempo 
do jogo, diferenciando com as cores de 
caneta conforme imagem;

● No campo “FINAL”, deve-se anotar o 
resultado final, que é a somatória do 
placar dos 2 períodos;

● Caso a partida termine sem a 
necessidade de período extra e 
penalidades, os espaços em branco 
devem ser fechados com traços 
horizontais em cor azul.

 



CAMPO “CONTAGENS”
PERÍODO EXTRA

Caso haja a necessidade  de ser 
disputado o período extra na partida, o 
placar final deste período deve ser 
anotado na cor vermelha em seu 
respectivo campo.

PÊNALTIS
Caso haja a necessidade de ser 

disputado a decisão por tiros penais, o 
placar final da decisão deve ser anotado 
na cor azul em  seu respectivo campo.

OBS: Todos os espaços do campo “contagens” devem ser preenchidos com 2 dígitos 
conforme imagem acima.



CAMPO “ RESULTADO FINAL”

Neste campo anota-se o resultado FINAL da partida, e caso tenha sido disputada  
o período extra (prorrogação) e/ou pênaltis devem ser preenchidos nos seus 
respectivos campos.

OBS 1: Todos esses campos devem ser preenchidos em cor azul.

OBS 2: Todos os resultados desse campo devem ser preenchido com 2 dígitos conforme 
imagem acima.



CAMPO “INFORMAÇÃO DO ÁRBITRO” (VERSO 
DA SÚMULA)

Após o término da partida o árbitro principal 
deve conferir a súmula e assinar esse campo. Deve 
também assinalar com um “X” as opções 
correspondentes ao ocorrido na partida: 

● JOGO NORMAL: Quando não houver 
ocorrências ou expulsões na partida;

● SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO: Quando 
ocorrer uma expulsão de atletas ou comissão 
técnica, ou não cumprimento do 
regulamento da competição pelos envolvidos 
na partida;

● SEGUE RELATÓRIO ADMINISTRATIVO EM 
ANEXO: informações referentes às 
dependências do ginásio, dos vestiários ou 
da quadra de jogo.



CAMPO “RELATÓRIO” (VERSO DA SÚMULA)
Este campo será utilizado pelo anotador para informar qualquer erro de 

preenchimento de súmula. Deve-se também escolher e assinalar com um “X” a 
opção correspondente aos acontecimentos da partida.
Caso não tenha nenhuma observação a ser feita, o espaço deve ser fechado 
com traço diagonal conforme imagem abaixo.  



CAMPO “DEPARTAMENTO TÉCNICO” (VERSO 
DA SÚMULA)

Em todas as partidas de 
competições promovidas pela FPFS, 
deve ser escolhido o melhor jogador 
da partida de ambas as equipes. 

O anotador fará a escolha do 
“craque” do time mandante e o 
cronometrista fará a escolha do time 
visitante.

Deve-se preencher e assinar 
conforme exemplo ao lado.



CAMPO “DECISÃO POR PENALIDADES” (VERSO 
DA SÚMULA)

Este campo é utilizado pelo 
anotador para anotar e  controlar as 
cobranças da decisão por 
penalidades, quando esta se faz 
necessária. 

Na parte superior do quadro 
anota-se o número da camisa do 
atleta que irá realizar a cobrança e na 
parte inferior são duas opções: “SIM” 
para cobrança convertida em gol e 
“NÃO” para cobrança não convertida 
em gol.

Após o término da decisão por 
penalidades, deve-se fechar o próximo 
espaço livre com uma rúbrica.



CAMPO “ASSINATURA REPRESENTANTE FPFS 
(DELEGADO)” (VERSO DA SÚMULA)

O Representante (Delegado) FPFS deve ao final da partida conferir todos os 
dados anotados na súmula e assinar nesse campo conforme imagem abaixo.

Em casos que não houver escala de Representante para a partida, quem deve 
assinar neste local é o anotador do jogo.



CAMPO “ASSINATURA”
Quando o atleta apresentar outro documento de identificação de fé pública para a 

partida que não seja a CARTEIRA DE REGISTRO FPFS, o mesmo deve assinar no campo 
“Assinatura” (verso da súmula) ao lado do seu número de camisa. 

OBS: Quando a súmula for preenchida manualmente, não será necessário anotar os 
números de todos os atletas no campo “ASSINATURA”, somente dos atletas que não 
apresentarem a carteira registro da FPFS.



CAMPO “ASSINATURA”
Quando todos os atletas apresentarem CARTEIRA DE REGISTRO FPFS como documento 

de identificação, não será necessário nenhuma assinatura nesse espaço. Deve-se então 
fechar o campo com traço diagonal.

OBS: Se um atleta tiver que assinar o espaço, não fecha-se o restante dos campos que 
ficaram em branco.



CAMPO “DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS”
Ao final da partida, os documentos de atletas e comissão técnica deverão ser 

devolvidos a um representante de cada equipe,  juntamente com uma cópia da 
súmula do jogo. Ao realizar esse procedimento deve-se pedir para o representante da 
equipe conferir a súmula, conferir a documentação e assinar neste campo como 
forma de comprovação desta entrega.

Deve-se também anotar o nome legível do recebedor.



MODELO DE SÚMULA PREENCHIDA EM CASO DE W X O (FRENTE)



MODELO DE SÚMULA PREENCHIDA EM CASO DE W X O (VERSO)



MODELO SÚMULA FPFS PREENCHIDA (FRENTE) 



MODELO SÚMULA FPFS PREENCHIDA (VERSO) 




