Belo Horizonte, 07 de maio de 2018.
Ofício FMF/DCO/021/2018.
Ref.: CONSEQUÊNCIAS NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E DE JOGOS APÓS O
EXCLUSÃO DE BANGU ESPORTE CLUBE E VICTÓRIA CLUBE MONTES CLAROS –
CAMPEONATO MINEIRO 2018 – SUB-15 E SUB-17 – 2ª DIVISÃO.

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol
(FMF), no uso de suas atribuições,
considerando o teor do Ofício FMF/DCO/018/2018, no qual foram
expostas as sanções ao Bangu Esporte Clube e Victória Clube Montes Claros;
considerando a necessidade de esclarecimento aos questionamentos
dos clubes e das consequências na tabela de jogos e na classificação do Campeonato
Mineiro 2018 – Sub-15 e Sub-17 – 2ª Divisão,
considerando, por fim, o objetivo de manter o nível técnico e
competitivo para todo o campeonato, evitando, assim, situações desiguais com as
pontuações dos clubes,
RESOLVE
1- Tabela de jogos:
No dia útil anterior a cada jogo designado na tabela original envolvendo o
Bangu Esporte Clube e o Victória Clube Montes Claros, será lançada na tabela a vitória
do clube adversário, pelo placar de 3x0, bem como os três pontos respectivos.
A mesma situação ocorrerá para os jogos já disputados contra as duas
supracitadas equipes, vez que declarou-se sem efeito os resultados até então
conquistados.
Não será necessário o comparecimento da equipe adversária, bem como da
arbitragem ou qualquer outro profissional aos jogos contra o Bangu Esporte Clube e o
Victória Clube Montes Claros, que apenas constarão na tabela por formalidade.
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2- Transferências de atletas dos clubes excluídos para outros clubes:
No decorrer do Campeonato, o atleta que atuar por uma equipe não poderá
atuar por outra (Art. 14 do REC).
Dessa forma, regulares ou não, os atletas que atuaram (entraram em campo)
pelo Bangu Esporte Clube e Victória Clube Montes Claros nas partidas válidas pela 1ª e
2ª rodadas, não poderão jogar por outra equipe do Campeonato Mineiro 2018 – Sub-15
e Sub-17 - 2ª Divisão.
Por outro lado, os jogadores que tão somente figuraram na súmula nestes jogos,
mas que não tenha participado da partida (bem como não tenha sido advertido pelo
árbitro tampouco punido pela Justiça Desportiva), poderão jogar por outra equipe do
Campeonato Mineiro 2018 – Sub-15 e Sub-17 - 2ª Divisão, respeitadas as regras de
transferência e registro (Art. 15 do REC) bem como a exceção disposta no Art. 14 do
REC.
3- Cartões recebidos por atletas
Todos os cartões (amarelos e vermelhos) recebidos pelos jogadores dos times
que enfrentaram o Bangu Esporte Clube e o Victória Clube Montes Claros serão
contabilizados normalmente para a sequência do Campeonato, consistindo, portanto,
em cartões válidos para fins de suspensões automáticas.
Publique-se, comunique-se e cumpra-se.

LEONARDO BARBOSA
Diretoria de Competições
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