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Vantagem do empate equipe "Olé" 

 

Copa das selecões quadra Cosam  

 

 

Ao iniciar a partida entre as equipes Campinho x Olé ,na quadra Cosam Copa da Seleções na 

data referida acima . 

 

A equipe do "Olé" começa a partida com goleiro linha,sendo o atleta Arthur Cleberson da Costa 

Silva n° 09 RG 16.701.652 registrado em sumula com numeração 09 

 

 O atleta Arthur Cleberson da Costa Silva n°09 da equipe do "Olé"  ainda sim marcou 2 gols 

como goleiro linha,o mesmo sendo identificado pelo short como número 09 no decorrer das 

comemorações  e vinda pra resguardar  sua meta . 

 



 
Determinado tempo de jogo foi notificado ao árbitro pelo atleta  Mateus da equipe do 

"Campinho" ,que o atleta Arthur  não  possuía numeração em sua camisa  . 

 

Depois de ser denunciado pelo atleta Mateus da equipe do Campinho ,o atleta Arthur Cleberson 

da Costa Silva n° 09 foi advertido com cartão amarelo no q diz a regra (12) infrações correções   

e convidado a si retirar de quadra  á providenciar uma camisa numerada com a mesma 

numeração em  sumula registarda ,ou a entrada de um outro atleta apto pra partida . 

 

 

Vale ressaltar que regra( 06)(03) direitos e deveres dos árbitros cabe aos árbitros ,anotadores, 

representantes, instruir os atletas sobre equipamentos, uniformes e identificação aos atletas  

((Isso não impossibilita mesmo sendo instruído um atleta de adentrar uma partida )) ,sendo que 

qualquer atleta infrator dessa regra ,com a entrada ou não na partida será punido verbalmente 

,disciplinarmente com cartão amarelo no q manda a regra (12 ) . 

 

Em súmula e relatório e jogo  relatório citado,foi deferido todo poder de execução a regra  de 

futsal aos envolvidos  

 

Árbitros  

Anderson Lúcio  

Luiz Henrique  

Ana Paula 

 

 

 



 
____________ 

Anexo ao relatório 

 Campinho 1x 7 Olé 

 

Anotadora  Ana Paula fez o pedido fez o requerimento das identidades das equipes , sendo 

entregue somente da equipe do Olé,inclusive do atleta e goleiro Fernando Gonçalves de Souza 

n°86 RG 13004507 que chegou no andamento do 1° tempo  

 

 

Ao responsável capitão da equipe do Campinho Mateus Pedrosa de Oliveira Silva n°10, foi feito 

o pedido da documentação dos seu atletas ,justamente no pedido de tempo técnico da partida 

anterior ,sendo alegado pelo mesmo " pra que documentos agora ? Não chegou o restante dos 

jogadores ainda quando chegar entrego todos" 

 

O mesmo foi indagado pela anotadora Ana Paula pra passar o que tivesse que, quando fosse 

chegando os restantes dos atletas iria passando a ela ! 

Isso foi indagado pela Ana Paula e ouvido pelo árbitro Luiz Henrique . 

O capitão e atleta responsável pela equipe do Campinho Mateus Pedrosa de Oliveira Silva em 

momento nenhum si prontificou a levar ou mostrar os documentos. 

 

Árbitros  

Luiz Henrique  

Ana Paula 

 

Belo Horizonte dia 06 de Dezembro de 2020. 



 
                       

Atenciosamente  

                             

 

_____________________________ 

Leandro Tibério dos Santos 
Presidente Liga de Futsal de venda nova 

   


