
RELATÓRIO 

Local: Ginásio S.E. Palmeiras, São Paulo-SP 

Data: 23/05/2022 

Categoria: U18 Masculino                 Número do Jogo: 31A 

Equipe A: Sociedade Esportiva Palmeiras 

Equipe B: Hípica Campinas 

Horário de Início: 18:05                   Horário final: 20:00 

Árbitro: Sr. Gabriel Felipe Souza Sales 

Fiscal: Sr. Felipe de Melo Braga 

Apontadora: Sra. Thaissa Nascimento 

Operadora de tempo: Srta. Vera Lucia T. Yamada  

Cronometrista: Sr. Sérgio Chagas dos Santos  

Representante: Srta. Vera Lucia T. Yamada 

Equipe vencedora: Sociedade Esportiva Palmeiras 

Resultado final: S.E. Palmeiras 72 X 54 Hípica Campinas  

Logo no primeiro período o técnico Sr. Carlos Faustino, da equipe B, foi punido com uma falta técnica por 

excesso de reclamações e logo após a falta técnica, ele começou a gritar querendo saber qual o critério 

do Jogo. Logo isso o árbitro Sr. Felipe de Melo Braga o conteve e em seguida a partida foi retomada. 

No intervalo do 2⁰ para o 3⁰ período o técnico da equipe da S.E. Palmeiras, Sr. Adriano Geraldes, foi punido 

com uma falta técnica após reclamações excessivas de que a equipe de arbitragem não estava apitando 

faltas durante a partida. 

Restando 5:26 do quarto período, o técnico da equipe S.E. Palmeiras, Sr. Adriano Geraldes, reclamou 

excessivamente mais uma vez e com isso foi punido com uma falta desqualificante, e em seguida, invadiu 

a quadra de jogo vindo em minha direção gritando “você é louco, porra. Foi falta caralho. Ele empurrou o 

garoto, você não pode deixar de apitar essas faltas. Ele empurrou com o corpo duas vezes. Caralho 

Gabriel, é sempre assim, tem que machucar, para apitar uma falta? Foi na sua frente e você não quis 

apitar. Custa apitar as faltas? Porra, você está deixando o jogo descambar”. Tudo isso ele vindo 

gesticulando e gritando cada vez mais e o Sr. Sérgio Chagas dos Santos tentando o conter, e a cada passo 

que ele dava em minha direção, eu ia para atrás, para resguardar a minha segurança, porém mesmo com 

o Sr. Sérgio Chagas dos Santos o segurando, não foi o suficiente e o auxiliar técnico, do Palmeiras, Sr. 

Rafael dos Santos, teve que entrar na quadra para ajudar e conter o Sr. Adriano Geraldes. Logo em seguida 

com ajuda de outros técnicos de outras categorias da S.E. Palmeiras, que estavam assistindo a partida, 

conseguiram o retirar da quadra. 

Sem mais,  

São Paulo, 24 de Maio de 2022 

 

Att 

Gabriel Felipe Souza Sales  

Árbitro da partida. 



                                                                                                                   São Paulo 24 de Maio de 2022. 

 

RELATÓRIO 

 

JOGO Sub 18 masculino nº 31 A : SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS X HÍPICA DE CAMPINAS 

Árbitro : Gabriel Felipe Souza Sales 

Fiscal: Felipe Melo Braga 

Anotador: Thaissa Nascimento 

Cronômetro: Sergio Chagas 

Operador de 24 seg. : Vera Yamada 

Resultado final do jogo: Palmeiras 72 x 54 Hípica de Campinas 

Jogo realizado com muitas reclamações de ambas as equipes. 

Técnico da Equipe B, Sr. Carlos Henrique recebeu uma falta técnica no 1º período do jogo por 

reclamação, questionava toda bola apitada pelos árbitros e questionava o critério da 

arbitragem. 

No intervalo do 2º para o 3º período o técnico da equipe da S.E Palmeiras recebeu uma falta 

técnica por reclamar demais. 

Faltando 1:12 para o término do 3º período o jogo foi paralisado para retirar um senhor torcedor 

da equipe de Hípica de Campinas que estava xingando, falando palavrões (vai tomar no cú, filho 

da puta). Sendo retirado do ginásio mandando todo mundo tomar no cú.  

Faltando 5:26 seg. para término da partida no 4º período o técnico do Palmeiras foi 

desqualificado da partida por continuar a reclamar excessivamente. Ao receber a falta 

desqualificante foi em direção aos árbitros gesticulando e reclamando de uma falta que não foi 

apitada. Indo para cima do árbitro Gabriel Felipe, chegando a empurrar com o corpo. O mesário 

Sergio Chagas tentou conter, e foi necessário o auxiliar técnico do Palmeiras Sr. Rafael dos 

Santos, o preparador físico Marcelo Pacheco e também o estatístico Régis Manoel entraram em 

quadra para ajudar a conter e retirar o técnico Adriano Geraldes da quadra.  

Após a confusão foi solicitado que os atletas da categoria sub 16 que estavam assistindo o jogo 

no espaço pequeno da arquibancada se retirassem pois havia alguns torcedores do Palmeiras. 

Como os jogos estão sendo realizados na quadra do 4º andar e o ginásio é pequeno, os jogadores 

do sub 16 da equipe da Hípica de Campinas tiveram que ficar de pé no corredor atrás do banco 

da equipe da Hípica de Campinas. 

Sem mais, estou à disposição para qualquer esclarecimento. 

At. 

Vera Yamada 

Representante. 



 


