
Sr. Árbitro:  Sérgio Del Vecchio        - DATA    19/10/ 2021

     

Apresento-lhe o relatório do jogo abaixo indicado, para qual V.Sª. foi escalado,

solicitando-lhe o obséquio de preenchê-lo com a maior clareza e exatidão, devolvendo-nos

dentro de 24 horas após a realização do jogo.

Competição: 38 Copa Campinas de Futsal 2021

Data: 18/10/2021 Categoria: Adulto Oficial (X) Amistoso ( )

Equipes e Resultado Final: Clube Atlético Hortolândia 05x 05 Faceca

Início às 21:15h – Término às 22:40h.

Vencedor:      

Árbitro Principal: MARCO ANTONIO REIS DE ARAUJO  

Árbitro Auxiliar: SÉRGIO DEL VECCHIO 

Anotador: THIAGO GOMES CORDEIRO

Cronometrista: REGINALDO DE SOUZA

OCORRÊNCIAS:

Relatar: Aos 15:10 minutos de jogo, expulsei o jogador camisa número 17, Sr. Giovanni

Thomaz Salas, registro número 100611, da equipe Faceca, por ter interceptado a bola

com a mão, dentro da área penal, quando a bola ia em direção a meta, impedindo com

meios ilegais marcação de um tento contra sua equipe. Após sua expulsão o referido

jogador foi até o banco de suplentes de sua equipe pegar seus pertences e um copo com
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água, após pegá-los adentrou novamente a quadra de jogo e lentamente atravessou a

mesma, passando pelo meio da quadra, desta forma retardando o reinício da partida.

Aos 26:40 minutos de jogo, expulsei o jogador camisa número 08, Sr. Pedro Pellachin de

Souza Oliveira, registro número 100615, da equipe Faceca, por ter cometido uma falta na

disputa da bola, segurando o jogador adversário de camisa 20, Sr. Gustavo Miguel

Ventura dos Santos, na altura da cintura, não havendo necessidade de atendimento,

impedindo assim um ataque promissor, a referida falta era passível de cartão amarelo,

por atitude antidesportiva, o jogador já havia sido advertido com cartão amarelo

anteriormente. Após sua expulsão o jogador se dirigiu até a mim e disse as seguintes

palavras “ você é um grande filho da puta”, em seguida o jogador se dirigiu até seu

banco de suplentes, pegou seus pertences adentrou a quadra de jogo novamente,

quando passando por mim disse as seguintes palavras “ você é um bosta, veio aqui só

para complicar o jogo”, posteriormente atravessou lentamente a quadra pelo meio

retardando o reinício do jogo.

.CAMPINAS,  19 / 10 /2021

- ÁRBITRO SÉRGIO DEL VECCHIO 
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