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NOTA OFICIAL 47/18 –  
CAMPEONATO NOVALIMENSE DE FUTSAL 

                 
RECURSO VERLYS SUB 13 PRATA 
 
Da Direção Técnica: 

 
A comissão organizadora no uso de suas atribuições torna público o seguinte: 
 
Torna se INDEFERIDO recurso de número 01/2018 da equipe (Verlys), 

Categoria Sub 13 Prata,  onde a solicitante afirma o não comparecimento a Partida 
contra a Equipe Palestra Itália no dia 29 de setembro de 2018, às 13:30 no Ginásio 
do olaria e o mesmo solicita a perca dos pontos desta partida e a volta do mesmo 
para a competição. 
 
De acordo com Regulamento Geral do Campeonato 
 
§ 1º – Será aplicado o W x O quando uma das equipes não se apresentar para o jogo ou se apresentar após o 

tempo de tolerância previsto de, no máximo quinze (15) minutos da primeira partida do período e por este motivo 

não se realizar a partida, salientandose que além da penalidade referente aos pontos da partida, aplica-se a 

eliminação do campeonato. Na hipótese de homologação de W x O, a equipe infratora será declarada perdedora 

pelo placar de 1 x 0, sendo creditados quatro (3) pontos ganhos a equipe adversária, os atletas que não se 

apresentarem para a partida receberão uma punição de 400 dias sob a não participação de qualquer evento 

organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  

§ 4º – Confirmando a eliminação do infrator, serão desprezados todos os resultados dos seus jogos já realizados, 

exceto no tocante às eliminatórias anteriores, sendo atribuídos três (3) pontos ganhos aos seus adversários na 

tabela, mantendo-se para efeito de estatística, os dados dos jogos já realizados. As estatísticas referentes a jogador 

são mantidas. 

 

Fica punida com WO a equipe Verlys, na categoria Sub 13 Prata, por não 
cumprir de forma legal o Regulamento Gerl da competição, trazendo 
interferência na classificação direta das equipes envolvidas 

.  
Conforme podemos analisar e observar junto ao Regulamento Geral a Equipe infratora 

infringiu um item do Regulamento trazendo interferência na classificação da competição por esse 
motivo o WO esta sendo praticado para que não se beneficie o infrator neste caso. 

 

 
 

Nova Lima, 04 de Outubro 2018 
 

                   Comissão organizadora 


