
 

 

Decisão da comissão disciplinar 006 - 2019 

 

Até o último final de semana, esta comissão ainda não havia se deparado frente a 
alguns acontecimentos como desta rodada. 

Quando a organização da competição elabora um regulamento, existem itens, 
conforme foi explicado no congresso técnico, que não são uma simples escolha, mas 
sim, uma imposição dos órgãos legais do nosso município para que as coisas 
aconteçam sem maiores problemas.  

Quando a equipe concorda com o regulamento, ela está disposta a cumpri-lo, e não 
ficar procurando brechas para burla-lo, e até a última rodada, ao longo de todos esses 
anos, todos pareceram entender. 

Nenhuma equipe possui a obrigação de participar das competições da FF7RS, porém se 
assim escolheu, irá respeitar as regras e procedimentos. Existem inúmeras 
competições de futebol para serem jogadas em diversos locais, porém, na FF7RS as 
regras foram postas conforme regulamento e discutidas no congresso técnico e essa 
comissão não será objeto de deboche. 

Dito isso, está comissão aplica as penas abaixo: 

a) multa de R$ 400 para a equipe do Cruzeiro devido ao descumprimento do 
regulamento no item que se relaciona ao estouro de foguetes. A equipe até 
pode alegar que não foi executado no interior do centro esportivo, entretanto 
essa regra foi imposta para garantir que todos os vizinhos nos arredores da 
Map Sports não sejam perturbados por essa prática, ainda mais num domingo 
as 09:30 da manhã. A equipe só estará apta para entrar em quadra após a 
quitação deste valor, e caso isso não ocorra a tempo da próxima partida, o 
resultado será declarado como W.O em favor de seu adversário. 
Em caso de reincidência, a equipe será eliminada da competição. 
  

b) O atleta Taylor Vinicius Monteiro Rodrigues da equipe do San Lorenzo está 
suspenso por tempo indeterminado de todas as competições da FF7RS por 
agredir com uma cabeçada o árbitro da partida ao receber um cartão amarelo. 
A sua presença no local dos jogos não está proibida, entretanto se referido 
atleta comparecer para tumultuar o ambiente, a equipe a qual ele está 
vinculado poderá sofrer as sanções previstas em regulamento. 



 

Em caso de recurso, favor encaminhar a defesa para ff7rs2018@gmail.com com as 
devidas alegações. Não serão aceitos recursos por whatsapp ou qualquer outra rede 
social 

 

Sem mais nada a declarar. 
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