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Da Direção Técnica: 

 
A comissão organizadora no uso de suas atribuições torna público o seguinte: 
 
 
Torna se Indeferido recurso de numero 01/2018 da equipe (Ferrulha Tricolor) 

onde a solicitante informa que “o wo ocorreu devido ao atraso das partidas ocorrida 
durante o dia e que os atletas não esperaram o inicio da partida”, realizada no dia 
17/09/2018 no Ginásio do Olaria. 
 

De acordo com Regulamento Geral do Campeonato 
 
ART. 14 - A contagem de pontos será a seguinte em todas as séries, naipes e formas de disputa. 
§ 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. 
 
Artigo 22- A tolerância para a 1ª partida do dia estabelecida na Tabela Oficial será de 15 (quinze) 
minutos, a contar da hora marcada para a mesma. 

 
Artigo 28 - Quando uma partida for interrompida por motivo alheio à vontade dos participantes, e a 
paralisação for inferior a 30 (trinta) minutos, a mesma terá sequência normal, mantendo-se os 
resultados registrados antes da paralisação. Sê a interrupção ultrapassar a 30 (trinta) minutos, o jogo 
será suspenso, cabendo à SEMEL a marcação de nova data e horário para prosseguimento ou nova 
partida. 

 
 

Fica punida com WO a equipe Ferrulha Tricolor, na categoria Sub 15, por 
não apresentar o número mínimo de atletas previsto para início de uma partida 
no regulamento.  

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 estipuladoà partida será considerada 
wxo e a equipe infratora eliminada da competição. 

 
Conforme podemos analisar e observar junto ao Regulamento Geral a Primeira partida tem 

um tempo de 15 minutos de esperar mais os 30 previsto por qualquer fato ocorrido verificasse que a 
equipe Ferrulha Tricolor foi imprudente em não averiguar o momento deixando seus atletas irem 



embora com a rodada em andamento e sem autorização de nenhum membro da organização para 
que a parida fosse adiada ou cancelada. 

 

   

 
 

 
 

 
Nova Lima, 20 de Setembro de 2018. 

 
                   Comissão organizadora 


