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Comunicado Oficial N.° 077/2019 

 

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, 
 
 

CONSIDERANDO que o jogo entre as equipes do SÃO PAULO FC “B”  X  AEC 100 ZALA pelo 
Campeonato Metropolitano – Série A2 - Categorias de Base realizado no dia 11/05/19 as 17h15 
tendo como local o Ginásio Antonio Nunes Leme Galvão – São Paulo FC, quando jogava a categoria 
sub 14 foi interrompido quando restavam 2 min e 33 seg, devido a falta de energia elétrica que 
impediu a continuidade da partida. 
 

CONSIDERANDO que a equipe de arbitragem, após aguardar mais de 30 minutos e 
constatar que a situação se manteve inalterada, suspendeu o restante da partida da categoria sub 
14, assim como a partida seguinte da categoria sub 12; 
 
 

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

a) REMARCAR a partida entre SÃO PAULO FC “B”  X  AEC 100ZALA,  para ao dia 25/maio/19 
as 14h30, nas categorias sub 14 e sub 12, mantendo como local o Ginásio Antonio Nunes 
Leme Galvão – São Paulo FC; 
 
 

b) REINICIAR o jogo da categoria sub 14 aos 11:27 minutos do segundo período e dar 
continuidade na partida, sendo que os clubes não poderão substituir os atletas que foram 
inscritos na súmula da partida suspensa realizada no dia 11/05/19, podendo, entretanto, 
incluir se houver vaga na súmula. Também fica esclarecido que o jogo deverá ser reiniciado 
com os mesmos atletas que estavam em quadra no momento da interrupção da partida, 
inclusive com a mesma numeração de camisas para todos os atletas. 
 
 

c) Os integrantes da comissão técnica citados em súmula poderão ser substituídos, desde que 
informado ao departamento técnico, através de ofício, com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência da data do jogo remarcado; 
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d) A taxa de arbitragem será paga pela equipe mandante no valor equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) da taxa, conforme previsto nas Disposições Iniciais 2019, art. 66º, 
parágrafos 1º e 2º. 

 
 

Sem outro particular, seja dada ciência as equipes desta partida. 
 
 
 
        São Paulo, 20 de maio de 2019. 
 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 
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