Ata 02/1016
Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2016, reuniram na Central Lanches, os clubes filiados da Liga de
Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul. O único clube que não mandou representante
foi o Linha Nova.
A reunião discutiu algumas alterações nas regras gerais. Foi aprovada pelos clubes a inscrição de
dois jogadores de fora do município, desde que sejam oriundos de municípios que façam limite
com Santa Cruz do Sul. Outra regra aprovada é de que atletas para atuarem pelas categorias
Aspirantes e Titulares precisam obrigatoriamente, ter atuado por no mínimo dois anos pela equipe
na categoria Sub-18.
Atleta que completa 19 anos precisa ter atuado no mesmo clube no ano anterior. Jogadores dentro
dos limites de Santa Cruz do Sul podem atuar por outro clube, desde que sua equipe original se
licencie naquele ano, mantendo o vínculo com o clube que está fazendo a cedência.
Quem que falsificar um documento fica suspenso por um ano e o clube que cometer a infração
paga multa de um salário mínimo, sendo que prazo para denúncia desta infração é até o final do
campeonato. Ainda ficou definido que a documentação para comprovação da residência são
recibos de água ou energia elétrica, com o mínimo de um ano de titularidade.
Segundo o coordenador geral da Lifasc, Décio Hochscheidt, as mudanças são importantes, dentro
de uma ideia de melhorarem a competição. Foram liberadas as fichas para os clubes, que terão
prazo até dia 3 de março para entregarem a inscrição de jogadores. Neste dia ocorre o sorteio dos
jogos e a definição dos adversários e da primeira rodada. Confirmaram participação do Sub-18 as
equipes do João Alves (atual campeão), Avante, Pinheiral, Linha Santa Cruz, Aliança,
Juventude/Cerro Alegre, São José/Rincão do Sobrado, Rio Pardinho. União ficará de fora da
competição, enquanto que Guarani, Boa Vista e Linha Nova ainda são dúvidas. O campeonato deve
iniciar no dia 13 de março.
Ainda foi lançada a ideia da realização de um Campeonato Sub-15, estilo torneio, que seria
realizado em quatro finais de semana. A coordenação irá trabalhar nos detalhes referentes ao baile
de escolha das soberanas da Lifasc, no dia 26 de março, em Linha João Alves, bem como a
programação de apresentação das candidatas.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador-geral.
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