Ata 06/2016

Aos onze dias do mês de maio de 2016 foi realizada a sexta reunião da Liga de Integração do
Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc), na sede do Linha Santa Cruz. A abertura foi feita
pelo coordenador geral da Lifasc, Décio Hochscheidt, que após saudar a todos os presentes
pediu ao secretário para que fosse lida a ata, que após foi aprovada por todos. O
representante do Aliança apenas externou a questão do horário de transferência dos jogos,
cuja comunicação havia falhado e solicitou maior atenção e antecedência no mesmo.
O tesoureiro José Roberto Kappaun destacou que os clubes poderiam acertar o valor referente
aos ingressos do baile de escolha das soberanas da Oktoberfest, onde cada clube deveria ficar
e pagar 10 ingressos, no valor de R$ 7,00 cada. A escolha seria no domingo, dia 15, no Ginásio
Poliesportivo, sendo que Larissa Kappaun seria a representante da Liga e do CFC Celso.
Também esteve em pauta a realização do Campeonato Sub-15, sendo que o coordenador
Décio Hochscheidt sugeriu que a realização do mesmo fosse deixada para uma data posterior
pelo fato que no dia 14 seria realizado a final do Campeonato de Monte Alverne. Além disso,
gostaria de ter um número maior de clubes participantes. Inicialmente haviam demonstrado
interesse em disputar a competição Aliança, Linha Santa Cruz e Guarani. Também destacou
que muitos atletas do Sub-18 serão utilizados no Sub-15 e, assim, não poderia prejudicar o
Sub-18. Também foi deliberado que o Campeonato Sub-15 não criará vínculo dos jogadores
com os clubes, sendo que o plantel poderá ser composto por quatro jogadores nascidos em
2000 e o restante acima do ano 2001, num total de 25 inscritos. Três atletas podem ser
integrantes de uma mesma escolinha. A ideia é realizar o campeonato em julho, em sábados à
tarde.
Quanto às datas do Campeonato Sub-18 ficou deliberado que seria realizada uma rodada no
feriado do dia 26 de maio (Corpus Christi), e em seguida iniciado o mata-mata. Sendo que os
jogos de ida do mata-mata seriam realizados em rodada dupla no campo do 3º e do 4º e as
partidas de volta no campo do 1º e do 2º colocados da fase inicial. A coordenação lembrou
ainda que as multas da fase classificatória devem ser quitadas até a sexta-feira anterior da
última rodada.
Em relação ao Campeonato Principal, a entrega das fichas deve acontecer no dia 12 de julho.
Para o Boa Vista, que retorna à disputa da Lifasc neste ano, valem os jogadores vinculados na
lista de inscritos até 2014, desde que não tenham sido liberados pelo clube para os demais
com o documento de cedência. Os clubes que tiverem sido os três últimos da fase
classificatória em 2015 – Linha Nova, São José e Rio Pardinho – podem inscrever até três
atletas sem vínculo, desde que tenham nascidos em Santa Cruz do Sul. O coordenador
lembrou que para fichas novas com vínculo é preciso que o atleta apresente documentação
(documento de água ou luz) de no mínimo um ano – referente a maio de 2015. Devem ser
carimbados 20 atletas como titulares e 35 reservas.
Também foi debatida a realização de um Campeonato de Canastra, onde o Rio Pardinho
apresentou uma sugestão de que cada clube apresente duas duplas – num total de 48 atletas.
Onde cada clube seja anfitrião de uma rodada, sendo obrigada a dupla a jantar no local, ao

preço de R$ 20,00. A competição deve ser realizada em 12 rodadas a cada 14 dias, na segunda
ou terceira sexta-feira de cada mês. Deverá ser seguido o regulamento do Campeonato de
Canastra do Sesc-RS. Será obrigatória a inscrição de duas duplas por clube, com respectivos
três reservas. Não será obrigatória a participação dos clubes. Mais detalhes da competição
devem ser debatidos na próxima reunião da Liga.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será depois de lida e aprovada,
assinada por mim e pelo coordenador geral.
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