
São Paulo, 29/05/2022 

RELATÓRIO 

Jogo Sub 12 masculino – Nº 51U 

Instituto Superação x Jacareí / ABJ 

Árbitro: Alexsander Bergamin 

1º Fiscal: Helivelton Lopes 

Apontador: Ângela Santos 

Operadora de 24s e Cronometrista: Thaíssa Nascimento 

Representante: Thaíssa Nascimento  

 

                                     Aos 4:22 jogados do 3⁰ periodo, após uma disputa de bola presa entre os 

atletas n⁰ 12, Pedro Augusto Souza de Araujo, de jacarei e o  n⁰ 45, Yago Luiz Peguim Lassala, do 

Instituto Superação, houve um excesso de força entre ambas as partes e empurrões após o apito 

do árbitro, ocasionando uma falta técnica para cada atleta. Na sequência, o atleta n⁰12 de 

Jacareí, empurrou e deu um chute no atleta n⁰45 do Instituto superação.  

O atleta de Jacarei foi desqualificado então por agressão. 

O jogo prosseguiu tranquilamente após a saída do atleta agressor. 

 

Sem mais, 

 

Alexsander Bergamim 

Árbitro da partida. 
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O jogo acontecia normalmente, quando no terceiro período, faltando 4’22’’ para acabar, o 

jogador número 12 Pedro Augusto Souza de Araújo de Jacareí,  e o 45 Yago Peguim Lassala do 

Instituto Superação tiveram uma disputa de bola presa, que gerou empurrões e excesso de força 

entre os jogadores citados acima. O jogo foi paralisado, e o árbitro da partida Sr. Alexsander 

Bergamin sancionou os atletas com uma falta técnica para cada. Quando estava sinalizando à 

mesa de controle o que ocorreu, o atleta de Jacareí empurrou e chutou o jogador do Instituto 

Superação, e com isso foi desqualificado da partida por agressão. 

A equipe técnica de Jacareí se prontificou na mesma hora pedindo desculpas pela atitude do 

menino, e o retirou do ginásio sem mais problemas. 

Ao iniciarmos o segundo jogo do sub 14 masculino, entre as mesmas equipes, o jogo já começou 

com as torcidas mais inflamadas e os atletas pilhados pela situação. 

No decorrer do jogo foi necessário parar a partida e chamar atenção dos pais, e torcedores de 

Jacareí por estarem excedendo ao limite de educação e respeito junto a arbitragem.   

 

Sem mais nada a relatar,  

 

Thaíssa Nascimento  

Representante 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


