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Belo Horizonte, 21 de maio de 2018. 

 
Ofício FMF/DCO/023/2018. 

Ref.: INVERSÃO DE MANDO DE CAMPO - CAMPEONATO MINEIRO 2018 – SUB-20.  

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol 

(FMF), no uso de suas atribuições,  

 

Considerando a vistoria realizada, pelo Departamento de Estádios da 

FMF, no Estádio Municipal Victor Anadrade de Brito, "Frimisa, em Santa Luzia, cuja 

decisão foi a vedação de uso estádio por gramado incompatível com a competição; 

Considerando a indicação do Estádio José Ernesto Teixeiras, em 

Brumadinho, como local alternativo para exercício de mando de campo; 

Considerando a vistoria realizada, pelo Departamento de Estádios da 

FMF, no estádio alternativo indicado, cuja decisão foi a vedação de uso estádio por 

obras no entorno do gramado bem como gramado e vestiários incompatíveis com a 

competição; 

Considerando a regra do art. 15, § 3º do Regulamento Específico da 

Competição (REC) do Campeonato Mineiro 2018 – Sub-20, no qual dispõe que:  

 

Art. 15 - Todos os estádios/campos indicados no artigo anterior 

serão submetidos à vistoria antes de iniciado o Campeonato (e, 

oportunamente, quando houver necessidade), a fim de que seja, 

verificado, principalmente, a condição do gramado. 

§ 3º - Findo o prazo do §2º sem resposta ou vetado o novo local, 

o clube delega à DCO a prerrogativa de determinar onde 

ocorrerá o jogo, podendo, inclusive, inverter o mando de campo. 
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RESOLVE 

 

Inverter os mandos de campos dos jogos nº 041, 053 e 066 do 

Campeonato Mineiro 2018 – Sub-20, cujo mando de campo seria do União Luziense, 

passando a constar: 

 

JOGO Nº 044 – Araxá x União Luziense, no dia 26.05.2018, sábado, às 15h, no 

Estádio Municipal Fausto Alvim, em Araxá; 

JOGO Nº 053 – Betinense x União Luziense, no dia 09.06.2018, sábado, às 15h, 

no Estádio Frei Ambrósio, em Nova Serrana; 

JOGO Nº 066 – Coimbra x União Luziense, no dia 28.07.2018, sábado, às 15h, no 

CT do Coimbra, em Contagem; 

 

Determinar o cumprimento do art. 15, § 5º do REC do Campeonato 

Mineiro 2018 – Sub-20, no qual o União Luziense Esporte Clube arcará com todas as 

despesas referentes às mudanças forçadas de mando. 

Aplicar multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento do 

REC, nos termos do art. 17 do REC do Campeonato Mineiro 2018 – Sub-20.  

 

Este Ofício tem efeito imediato a partir da presente data. 

 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 

LEONARDO BARBOSA 
Diretoria de Competições 


