RELATÓRIO DE JOGO
•

JOGO: 15U - Regatas Campinas x Internacional de Santos - U16 - 25/03/2022

➢ FALTA DESQUALIFICANTE - Alec Chamon - n° 6 / Club Campineiro de Regatas e
Natação
Próximo ao fim do 3°, com 00:12 no cronômetro de jogo, o atleta N° 6 - Alec Chamon da
equipe A - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO, foi sancionado com uma falta
desqualificante após revidar um contato de uma falta pessoal que sofreu do atleta N 1 Vicenzo Falbo Bvovgermino da equipe B - INTERNACIONAL DE REGATAS. Alegando que o
adversário o chutou quando cometeu a falta, Alec foi em direção ao adversário e acertou com
um "empurrão" diretamente no peito. Imediatamente e com ajuda dos jogadores próximos,
separamos os envolvidos e os direcionamos para seus respectivos bancos.
Jogo foi reiniciado com 2 lances livres para o substituto do jogador desqualificado da equipe A
devido a falta pessoal, seguido com 2 lances livres para jogador N° 1 da equipe B e posse de
bola.
➢ FALTA DESQUALIFICANTE - Ramon Nascimento Ribeiro - n° 2 / Internacional de
Regatas
Aproximadamente com 8:56 no cronômetro de jogo do 4° Quarto, o jogador N° 15 - Pedro A. F.
L. Pastre ao fazer uma enterrada, recebe um contato no ar do jogador N° 2 - Ramon
Nascimento Ribeiro, com a tentativa do atacante de se segurar no aro e o contato por trás do
defensor, o contato acaba deslocando totalmente o atacante fazendo com que o mesmo caia
com muita força no chão. Com o choque da cabeça no chão e o impacto do corpo, Pedro
iniciou uma convunsão e quase que imediatamente recebeu pronto atendimento do Técnico
da equipe A - Marcelo B. Salvio e de duas pessoas que entraram em quadra se identificando
como médicas. Após este primeiro cuidado, a equipe de emergência do clube onde a partida
estava sendo realizada continuou o atendimento junto com as médicas. Após todo
atendimento, o jogador foi levado de maca para a ambulância e o jogo seguiu normalmente
com 2 lances livres para o substituto do jogador da equipe A.
Sem mais,
Att,
Nicolas Zivieri
ÁRBITRO
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Restando 00:12 do 3o quarto, após sofrer um falta pessoal, o atleta Alec Chamon, do Regatas
Campinas, reagiu com uma atitude agressiva de empurrar o adversário e foi desqualificacado
pela dupla de arbitragem da partida.
Restando 8:56 do 4a quarto, o jogador Ramon Ribeiro, do Internacional de Santos, cometeu
uma falta com uma intensidade muito
alta por detrás de um dos adversários e foi desqualificado pela dupla de arbitragem. O jogador
que sofreu a falta, Pedro Pastre
do Regatas Campinas ficou deitado aos cuidados medicos, até ser imobilizado e levado para
uma área de segurança. Por conta dessa necessidade clinica o jogo ficou parado por 25
minutos.
Atenciosamente,
Alexandre Janicelli da Silva
Representante da Partida

