Ata 02 – 2017 – 16/02/2017

Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2017, nas dependências da sede do Linha Santa Cruz, foi
realizada a segunda reunião ordinária da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz
do Sul (Lifasc). O coordenador geral Décio Luís Hochscheidt fez a saudação inicial aos
presentes, sendo que foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por
todos.
Também houve a leitura da ata da reunião de Uniformização dos Regulamentos, que a Lifasc
participou por intermédio do coordenador. Ainda foi apresentado que a Liga vai inscrever uma
equipe de futebol feminino, como sua representante, no primeiro Campeonato Municipal de
Futebol Feminino. Houve o pedido para que os clubes colaborassem com a equipe, que terá
um acompanhamento da dirigente do Linha Santa Cruz, Eluza Assmann.
O tesoureiro José Roberto Kappaun mencionou que os clubes colocassem em dia as multas
pendentes do ano passado. O coordenador Décio Hochscheidt destacou que o repasse do valor
da Associação das Entidades Empresariais de santa cruz do Sul (Assemp) seria via loja Show
dos Esportes, ou em fardamentos ou material esportivo, ou em dinheiro, sendo descontado o
devido imposto.
O coordenador de eventos, Jaime Bohnen, disse que conversou com o presidente do Linha
Nova, que está suspenso pelo não pagamento de uma multa do ano anterior, para ver se não
quisessem colocar candidata no baile de escolha da rainha, mas que por ora não houve
interesse. Ele disse que a Liga foi atrás para expor uma realidade que pudesse contemplar o
retorno do clube, que tem uma grande estrutura e atletas, que ficarão sem jogar.
Em relação ao Campeonato de Futebol Sete Master, foi comunicada a transferência do jogo
semifinal para o dia 24 de fevereiro por causa da chuva, sendo que as finais ocorrerão nos dias
3 e 17 de março, no campo do Etti. Décio Hochscheidt destacou a grande presença de público
nos jogos e a aceitação da competição entre os atletas e clubes, sendo que está sendo
projetada uma competição em outra categoria.
Em relação ao baile de escolha das soberanas, ficou definido que o ingresso permanecerá em
R$ 15,00 antecipado e R$ 20,00 na hora, sendo que da venda dos clubes, estes deveriam
entregar R$ 10,00 para a liga. A coordenação destacou que o alto nível de todas as candidatas
inscritas, o que sugere uma disputa equilibrada. Ele destacou que a coordenação vai criar um
regulamento para a escolha, sendo que uma das novidades será o descarte da maior e da
menor nota de cada jurado, para equilibrar o páreo e evitar que os jurados prejudiquem ou
beneficiem determinada candidata. Também ficarão descritos no regulamento os critérios de
desempate, sendo que as notas dos jurados também serão divulgadas. Os clubes e candidatas
também poderão indicar uma pessoal para serem os fiscais da apuração das notas. Uma van
ficará de responsável para levar as candidatas e os jurados do local do coquetel para o salão.
Ficou acordado que as candidatas deverão estar às 19h30 no local do coquetel, que deve ter
início às 20h. Até o dia 27 de fevereiro, cada candidata deve passar na malharia Arte Bordados
para experimentar as camisetas, que ficarão da cor verde-claro.

A apresentação das candidatas será no dia 22 de fevereiro, na sede do Pinheiral, às 20h30,
sendo que cada clube deve levar o mínimo de cinco pessoas, e a janta custará R$ 22,00. O
ensaio e a definição dos espaços da torcida será no dia 10 de março, sendo que no dia 8 cada
clube deve participar com dois representantes da arrumação do salão.
Em relação ao Campeonato Sub-18 foi definido que o certame terá início no dia 5 de março,
com rodada dupla no Avante, atual campeão. O início dos jogos ocorre às 14h a preliminar e às
16h, o de fundo. Ficou definido que o Juventude por não ter campo atuará sempre no campo
do adversário definido em sorteio. Quanto à formula, uma novidade. Os dois primeiros da fase
classificatória passam direto às semifinais, sendo que do 3º ao 6º lugar disputam jogos
eliminatórios (3º x 6º e 4º x 5º). Nas semifinais, o primeiro colocado na fase classificatória
enfrenta o pior entre os classificados e o segundo, o melhor entre os dois classificados no
mata-mata da segunda fase. A rodada de ida será no campo do segundo colocado da fase
classificatória e a de volta, no primeiro colocado da fase classificatória. As finais serão no
campo de pior campanha entre os dois finalistas e a decisão (segundo jogo), na de melhor
campanha entre os dois, com a disputa da preliminar do terceiro lugar. No mata-mata segue a
lógica da disputa da prorrogação, em caso de empate em pontos após os dois jogos e,
persistindo a igualdade, definição em cobranças de pênaltis.
Foram solicitadas as seguintes datas como reserva para os clubes não terem jogos: Avante (14
de abril, por causa da Quermesse) e 2, 9 e 16 de julho; João Alves (19 de março, por causa de
quermesse); São José (1º de maio). Também ficou definido que no dia 12 de março não haverá
rodada do Sub-18 por causa do baile da Lifasc.
Ainda houve o sorteio da tabela de jogos, que ficou a seguinte: na 1a rodada, no dia 04/03 –
em Quarta Linha Nova Baixa, às 14h – São José x Juventude e às 16h – Avante x Aliança; no dia
05/03, no Estádio Nascer do Sol, em Linha João Alves; às 14h, tem Rio Pardinho x Pinheiral e às
16h – João Alves x Linha Santa Cruz; a segunda rodada, no dia 19, tem em Rio Pardinho, às 14h
– Pinheiral x Avante e às 16h, Linha Santa Cruz x Rio Pardinho; a 3ª rodada tem no dia 26/03,
em Rincão do Sobrado, às 14h, Aliança x Juventude e às 16h – Avante x São José; em Pinheiral,
no estádio Guilherme Rabuske, 14h – João Alves x Rio Pardinho e às 16h – Linha Santa Cruz x
Pinheiral; a 4ª rodada ocorre no dia 02/04, em Quarta Linha Nova Baixa (mando inverso
Juventude), às 14h – Aliança x Rio Pardinho e às 16h – Juventude x Avante; e em Linha Santa
Cruz, no Estádio do Imigrante, 14h – João Alves x Pinheiral e 16h – Linha Santa Cruz x São José;
5ª rodada – 09/04, Estádio Nascer do Sol, em Linha João Alves, 14h – Linha Santa Cruz x
Aliança e 16h – João Alves x Avante; e em Rio Pardinho, 14h – Juventude x Pinheiral e 16h –
Rio Pardinho x São José; 6ª rodada – 21/04, no campo do Aliança, 14h – Juventude x João Alves
e 16h – Aliança x São José; 7ª rodada - 23/04, no Estádio Guilherme Rabuske em Pinheiral, 14h
– Avante x Rio Pardinho e 16h – Pinheiral x Aliança e em Rincão do Sobrado, 14h – Linha Santa
Cruz x Juventude e 16h – São José x João Alves; 8ª rodada – 30/04, em Quarta Linha Nova
Baixa, 14h – Aliança x João Alves, 16h – Avante x Linha Santa Cruz e em Rio Pardinho (mando
invertido do Juventude), 14h – São José x Pinheiral e 16h – Juventude x Rio Pardinho. As
rodadas da segunda fase, Quartas de Final, ocorrem no campo do Aliança e no Estádio do
Imigrante, em Linha Santa Cruz.

Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata que será assinada pelo secretário e o
coordenador geral.

Jacson Miguel Stülp - secretário

Décio Hochscheidt – coordenador geral

