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Presidente Epitácio, 25 de setembro de 2017.
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ADIAMENTO DE JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO
AMADOR DE FUTEBOL “RAFAEL SILVA”

A prefeitura de Presidente Epitácio através da Diretoria Municipal de Esportes
informa que fato ocorrido no fim de semana em torno do adiamento dos jogos do
campeonato acima citado se deu devido uma reunião realizada entre os árbitros que
estão atuando na competição. Onde os mesmos decidiram não arbitrar nas partidas
das quartas de finais alegando o não recebimento da taxa de arbitragem da quarta e
quinta rodada.
A diretora de Esportes, Isabel Cristina Barbosa de Souza e o assessor de
Esportes, Vanderlei Bernardo de Oliveira, explicam que efetuavam os pagamentos da
arbitragem após a cada rodada, porém de última hora, o grupo de arbitragem decidiu
modificar o formato para recebimento, não informando a decisão aos organizadores
do evento. E decidiram que os mesmos não iriam apitar as disputas agendadas para
sábado e domingo.
Diante da decisão comunicada na noite de sexta-feira, o que impossibilitou a
busca por novos árbitros os organizadores decidiram por cancelar a rodada. Sendo
que, após buscas incessantes os organizadores conseguiram apenas árbitros para
apitar os jogos de sábado. Na ocasião as equipes classificadas para as quartas de
finais foram informadas sobre tal situação e concordaram em adiar as partidas
agendadas para domingo, porém, não houve, segundo os organizadores, tempo hábil
para comunicar a população, devido a decisão tardia dos fatos.
•

AS PARTIDAS FORAM REMARCADAS PARA DOMINGO, DIA 1º DE
OUTUBRO COM ÁRBITROS DA CIDADE DE PRESIDENTE VENCESLAU.

“Joia Ribeirinha”
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