DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE DISCIPLINA
Nº 12 - ADITAMENTO
REUNIÃO DE 15 /12/2016

PROCESSOS SUMÁRIOS
RECTIFICAÇÃO DE CASTIGO
Face ao conhecimento de factos novos que originam alteração nas decisões tomadas na
reunião do dia 14 de Dezembro de 2016, através quer da constestação do Imortal
Desportivo Clube, quer duma declaração vinculativa do trio de arbitragem liderado por
Eugénio José Jesus Arez árbitro do Jogo nº 100.03.001.0 – Imortal Desportivo Clube x
Querteirense F.SAD, a contar para a Taça do Algarve em Futebol, decidiu este
Conselho , efectuar as correcções e por conseguinte corrigir o mapa de castigos nº 12 e
passar a publicar o mesmo devidamente corrigido.
- Assim, a punição de 3 jogos ao atleta 768601 Umaro Balde, é atribuída ao atleta
804037 Ricardo Alexandre Ventura Maia.
Este lapso verificou-se porque nem o Sr. árbitro nem o Sr. delegado verificaram que na ficha
de jogo do Imortal os nºs destes dois atletas estavam trocados.
Face a esta correcção, o jogo nº 111.00.078.0 – Quarteira S.C. x Imortal D.C., a contar
para o campeonato distrital de seniores, deixa de ser matéria de qualquer infracção
disciplinar porquanto não utilizou qualquer jogador em situação irregular, sendo - lhe anulada
a sanção de DERROTA e de Multa de 200,00€ assim como anulada a punição ao atleta
Umaro Bade que foi utilizado correctamente.
Face ás infracções cometidas quer pelo árbitro quer pelo Delegado do Imortal D.C.
deliberou este Conselho punir o Sr. Delegado Sr. José Eduardo Madeira Francisco, de
acordo com o publicado no mapa de castigos nº 12 e o Sr. Árbitro do jogo com:
Árbitro do jogo: EUGÉNIO JOSÉ JESUS AREZ - 164
Jogo nº 100.03.001.0 – Imortal D.C. x Quarteirense F. SAD
Taça do Algarve em Futebol
- Multa no montante de 15,00 € (Quinze Euros)
Tudo pela prática de uma infração p. e p. no artigo 120º do Regulamento de Disciplina da AF
Algarve, (incumprimento do ponto 9.4 alínea a), c) e e) do capítulo I das normas e
instruções para árbitros).
Conselho de Disciplina
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