Ata 07/2016
Aos 19 dias do mês de maio de 2016 foi realizada a sétima reunião da Liga de Integração do
futebol Amador de Santa cruz do Sul (Lifasc), na sede do Linha Santa Cruz, a partir das 20h.
Após a abertura e saudação inicial do encontro pelo coordenador geral da Lifasc, Décio
Hochscheidt, foi realizada a leitura da ata da reunião anterior pelo vice-tesoureiro Inácio Vogt,
que foi aprovada por todos.
O primeiro ponto discutido e acertado foi a não realização de rodada da Copa CFC Celso –
Campeonato Sub-18 no feriado de Corpus Christi, no dia 26 de maio, por causa da final dos
reservas do Campeonato de Monte Alverne. Também houve a deliberação e a concordância de
todos os clubes para que o Juventude/Cerro Alegre inscrevesse um novo goleiro, pois um dos
inscritos havia falecido. O nome do novo inscrito é Henrique Muller.
Também ficou definida a taxa de inscrição por equipe para os participantes do Campeonato de
Futsal Master, que será de R$ 200,00, que serão aplicados no custeio da arbitragem. Os clubes
deve trazer a inscrição dos jogadores até dia 7 de junho dia da próxima reunião. Cada clube
deverá inscrever 15 aletas, que devem ser oriundos do município e jogando todas as
modalidades no mesmo clube.
Também foi decidido que o Campeonato de Canastra, começa dia 10 junho, em Rio Pardinho
as 19h30. Cada clube deve inscrever 10 jogadores para compor as duas dupla, sendo que a
lista deve ser entregue até 7 de junho. Critério de desempate é primeiro, número de vitórias;
segundo, número de cabeças vencidas; terceiro, confronto direto; e quarto, soma de pontos. A
disputa seguirá o regulamento dos campeonatos do Sesc.
Sem mais havendo a constar, lavrei a constar a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador-geral.
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