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Da Direção Técnica: 

 
Onde se lê: 
 
A comissão organizadora no uso de suas atribuições torna público o seguinte: 
 
Resposta ao Recuso SKINA: 
 
Torna se Indeferido recurso de número 05/2018 da equipe (SKINA), Categoria 

FSub 17 Ouro, onde a solicitante pede a revogação do WO uma vez que na Regra 
Geral do futsal pode-se iniciar uma partida com 3 atletas.  
 

 

Após conferencia no Regulamento Geral e informações repassadas pela 

súmula do jogo Skina x São Caetano no dia 14 d3 outubro de 2018, no Ginásio 

do Olaria, não podemos deferir a solicitação pois afeta a terceiros e o 

Regulamento da Competição é claro quando diz: 

IV. NÚMEROS DE ATLETAS: 
I. As equipes poderão inscrever (14) atletas em suas fichas, sendo obrigatório o mínimo de (8) em sua 
equipe. 
II. As equipes poderão utilizar até (14) atletas em cada partida, sendo obrigatório o mínimo de (5) para 
a realização da partida; caso não obtenha o mínimo estipulado à partida será considerada wxo e a 
equipe infratora eliminada da competição. 

 

A equipe Skina tem do8is dias úteis para comprovar a ausências de seus 

atletas de forma legal para que os mesmo não sejam punidos conforme 

abrange o Regulamento geral da Competição 

 

Passa a Prevalecer: 

 

Torna se Indeferido recurso de número 05/2018 da equipe (SKINA), Categoria 
FSub 17 Ouro, onde a solicitante pede a revogação do WO uma vez que na Regra 
Geral do futsal pode-se iniciar uma partida com 3 atletas.  
 

 



Após conferencia no Regulamento Geral e informações repassadas pela 

súmula do jogo Skina x São Caetano no dia 14 d3 outubro de 2018, no Ginásio 

do Olaria, não podemos deferir a solicitação pois afeta a terceiros e o 

Regulamento da Competição é claro quando diz: 

IV. NÚMEROS DE ATLETAS: 
I. As equipes poderão inscrever (14) atletas em suas fichas, sendo obrigatório o mínimo de (8) em sua 
equipe. 
II. As equipes poderão utilizar até (14) atletas em cada partida, sendo obrigatório o mínimo de (5) para 
a realização da partida; caso não obtenha o mínimo estipulado à partida será considerada wxo e a 
equipe infratora eliminada da competição. 

 

A equipe Skina tem dois dias úteis para comprovar a ausências de seus 

atletas de forma legal para que os mesmo não sejam punidos conforme 

abrange o Regulamento geral da Competição 

 

 

 

 
 

Nova Lima, 16 de Outubro de 2018. 
 

                   Comissão organizadora 


