Ata 09 – 2017

Aos cinco dias do mês de outubro de 2017 tendo por local o Bar Central no Centro de Santa
Cruz do Sul foi realizada mais uma reunião da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa
Cruz do Sul (Lifasc). Após a abertura pelo coordenador geral Décio Hochscheidt, foi lida a ata
da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade.
O ponto a seguir foi o comunicado de que a Liga solicitou à empresa que presta serviços de
arbitragem para que esta tivesse mais rigor e que seja mais enérgica nas atuações das quartasde-final.
Outro assunto discutido foi o jogo entre União x Aliança, que foi interrompido por causa do
temporal. Como a partida ainda não tinha tempo suficiente percorrida, a coordenação marcou
nova partida, sendo que o regulamento previa que ela teria que ser realizada antes da próxima
rodada e assim, ela seria realizada no dia 12, em local que o União ficou de definir. Em caso de
chuva, ela seria realizada no dia 14. As quartas-de-final dos Aspirantes serão realizadas no dia
21, e a dos titulares dia 22.
Em relação ao Campeonato de Futebol Sete ficou definida a mesma regra do futebol de salão
para os atletas que podem atuar: que deve ter atuado na Lifasc, e de preferência no clube em
que sempre jogou. Caso este não participe, poderá atuar em outra equipe. Em caso de
inscrição por dois clubes, o atleta estará fora, sendo que a coordenação quer que os clubes
tragam esses casos resolvidos, e que não haja debate em reunião. Caso o jogador não atue o
campeonato pelo clube de origem, ele retornará ao clube anterior após a competição.
Foi realizada uma consulta aos clubes para ver quem está disposto a participar e confirmaram
as equipes do Linha Nova, Pinheiral, Linha Santa Cruz, Juventude, Rio Pardinho, sendo que
estão em dúvida São José e União. A coordenação ainda levantou a possibilidade de fazer uma
competição feminina, caso houvesse interesse dos clubes.
Em relação à Olimpíada Rural da Oktoberfest, ficou definido que a Assemp bancará os
fardamentos para cada clube – 20 camisetas e calções -, sendo que o mesmo será entregue no
final do ano. Foi definida a data de 20 de outubro para os clubes se dirigirem à Loja Show dos
Esportes para definirem os layouts do fardamento.
Foram entregues os ingressos de acesso ao parque da Oktoberfest para cada clube. A Assemp
disponibilizou 660 ingressos, sendo que cada clube recebeu 55 ingressos para os dois
domingos. Ficou definido que os clubes devem estar no Parque às 15h para providenciarem a
inscrição. Caso o clube não tenha o mínimo de 16 pessoas para a Olimpíada, ficará multado em
meio salário mínimo.
Ainda foi organizada a participação da Lifasc no Jornal Do Almoço do dia seguinte, numa
matéria que divulga a Olimpíada Rural e a Oktoberfest para o Estado. Os clubes ficaram de sem
mobilizar para participar usando as suas camisetas.

Nos avisos gerais, o Aliança divulgou seu jantar Baile, assim como o Linha Santa Cruz e o
Juventude, que divulgou sua domingueira.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador geral da Lifasc.

Jacson Miguel Stülp - Secretário

Décio Hochscheidt - Coordenador-geral

