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Comunicado Oficial N.° 156/18 

 

Resoluções da Presidência 
 
 
 O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor, 
 
 
 I – CONSIDERANDO que a equipe AD VAZ FUTSAL/VAZTUR está devidamente inscrita no Campeonato 
Estadual 2018 – categoria Principal;  
 
II – CONSIDERANDO que a equipe AD VAZ FUTSAL/VAZTUR, de acordo com a tabela da competição, 
tinha jogo marcado no dia 13/09/2018, as 19h00 contra a equipe do Real Madruga, tendo como local 
da partida o Ginásio Henry Ferraz na cidade de Araçatuba; 
 
 III – CONSIDERANDO que os atletas equipe AD VAZ FUTSAL/VAZTUR encontravam-se no local da 
partida, porém, a equipe não se apresentou com técnico registrado para o jogo em questão;  
 
IV – CONSIDERANDO que a equipe de oficiais de arbitragem aguardou 15 (quinze) minutos de 
tolerância, para que fosse apresentado um técnico devidamente registrado; 
 
 V – CONSIDERANDO que a equipe de arbitragem, após aguardar 15 minutos, procedeu o pontapé 
inicial e consignou o W.O. em favor da equipe do Real Madruga;  
 

R E S O L V E, após ouvir o departamento técnico:  

 
I – De acordo com os artigos 53º e 54º e seus respectivos parágrafos únicos das Disposições Iniciais 
2018, DECLARAR a perda dos pontos da equipe AD VAZ FUTSAL/VAZTUR em favor da equipe do Real 
Madruga. 
 
 
 Sem outro particular, seja dada ciência as equipes envolvidas na competição e cumpra-se o 
acima exposto. 

 
        São Paulo, 17 de outubro de 2018. 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 
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