Ata 08 2016
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis foi realizada a oitava reunião da Liga de
Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc), tendo por local a Central Lanches,
no Centro de Santa Cruz do Sul. A reunião contou com a presença dos representantes dos
clubes, sendo aberta pelo coordenador geral Décio Luís Hochscheidt, que de imediato solicitou
ao secretário a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada.
O primeiro item foi a definição dos horários de jogos do Campeonato Sub-18 na fase do matamata. Décio lembrou que a rodada de ida seria disputada às 13h30 e 15h30, respectivamente,
o jogo preliminar e o de fundos, sendo que a volta o horário seria às 13 e 15h, devido à
possibilidade de disputa de prorrogação e pênaltis. Décio também lembrou aos dirigentes para
que não haja tanta pressão sobre a arbitragem nos jogos do mata-mata e que cabe às
diretorias conscientizar seus grupos de atletas, dirigentes e torcedores.
O Rio Pardinho questionou se a Liga iria ficar de olho na arbitragem nos jogos do mata-mata,
pois no ano passado sentiu-se prejudicado. A coordenação garantiu que acompanha todas as
partidas, não apenas as arbitragens, mas todos os acontecimentos que envolvem os jogos. O
Pinheiral reforçou que os dirigentes devem criar uma atmosfera no clube para que não haja
pressão sobre a arbitragem.
Também foram confirmadas as participações de Aliança, Linha Santa Cruz, Pinheiral, Rio
Pardinho, São José e Juventude no Master de Futsal. Houve a sugestão para que se aguardasse
mais alguns dias para o início da competição, mas foi marcada a data do dia 15 de julho, com
mando de quadra do Rio Pardinho, para a disputa da primeira rodada. No dia 28 de junho, na
nova reunião a ser realizada cada clube deve entregar sua lista com os 15 atletas, além de
efetuar o pagamento do valor da inscrição. Neste dia também deverá ser realizado o sorteio
de jogos.
Já o Campeonato de Canastra deve ter início no dia 8 de julho em Rio Pardinho, sendo que
confirmaram presenças o Aliança, com duas duplas; Guarani (duas); Linha Santa Cruz (duas);
São José (uma); Rio Pardinho (duas ou quatro); Pinheiral (duas) e Juventude (duas). As
inscrições das duplas devem acontecer no dia 28 de junho, quando haverá o sorteio da
sequencia de jogos. Os confrontos sempre serão sorteados antes do início de cada rodada.
O coordenador da Lifasc ainda lembrou na reunião que a entrega das fichas do Campeonato
principal será no dia 12 de junho.
Sem mais havendo a constar, lavrei a constar a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador-geral.
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