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NOTA OFICIAL FCB Nº. 093/2022 - Florianópolis, 07/06/2022. 

 
 

 

 

 

 

1 – PENALIZAR (comprovação de relatório):  

 

Penalizar a equipe abaixo por não cumprir com as obrigações constantes no Regulamento Geral dos 

Campeonatos Estaduais – RGCE 2022: 

 

EQUIPE: APABLA  

 

Campeonato: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2022 

Cidade: Lages Data: 29/05/2022 

Jogo nº: 04.122 Categoria: Sub 17 Masculino 

Equipes: APABLA X ABLUJHE 

 

 Não providenciar outro ginásio em decorrência do alagamento no ginásio designado para esta 

partida, descumprindo assim o que consta no RGCE 2022, em seu art. 64, Letra “a” e “b”, § 1º,  § 2º,  
 

Art. 64 - A critério da arbitragem, são motivos relevantes para a interrupção de uma partida:  

a) mau estado da quadra que torne o jogo impraticável ou perigoso; iluminação inadequada; 

b) falta de garantia momentânea à integridade física ou psicológica das pessoas envolvidas no jogo... 
§ 1º: a partida não iniciada ou interrompida pelos motivos citados nas alíneas "a” e "b" deste artigo, 

deverá o Árbitro aguardar 1 (uma) hora. Após, constatada a impossibilidade de sua realização ou 

continuação deverá transferi-lo imediatamente para outro ginásio, no mesmo dia ou dia seguinte, 

ficando o Clube sediante obrigado a providenciar novo local. Caso ocorra um impasse a definição 

do horário e dia da nova partida ficará a cargo da FCB. Quando do prosseguimento da partida serão 

mantidos placar e o tempo restante. 

§ 2º: Caso uma partida iniciada seja transferida para outra data, por qualquer que seja o motivo, a 

relação de atletas deverá ser mantida. 

 

Penalidade: Taxa de Arbitragem e custos adicionais da equipe visitante, conforme art. 68 do RGCE 

2022. 

 
Art. 68 - Os eventuais custos adicionais da equipe de arbitragem e equipe(s) visitante(s), decorrentes 

da interrupção ou transferência do jogo para outro dia, pelos motivos estabelecidos nas alíneas “a”, 

“b” e “c” do artigo 64 serão responsabilidade da equipe sediante...” 
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