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Nota Oficial da Diretoria Técnica nº 008/2016

Súmula: Estabelece, em conjunto com a cidade sede
da 3ª Etapa de Futsal Feminino, medidas para a
proteção do patrimônio público e segurança dos
alojamentos e dá outras providências.

A Diretoria Técnica da Liga Sul Norte Pioneiro de Desportos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento Geral, Regulamento Técnico das
modalidades e Estatuto Geral,
a) CONSIDERANDO que na realização da 2ª Etapa de Futsal Masculino,
etapa esta realizada entre os dias 22 a 24 de abril do corrente na cidade de Tibagi, houve o
desaparecimento de diversos materiais escolares que encontravam-se guardados em uma
das salas cedidas para alojamento de equipes;
b) CONSIDERANDO que a cidade sede teve que arcar de imediato com
as despesas de ressarcimento dos materiais ora desaparecidos;
c) CONSIDERANDO que a LSNPD repudia qualquer tipo de atitude que
seja lesiva aos cofres públicos como também preza pelo bom andamento das competições e
pelo desenvolvimento educacional e social dos atletas e dirigentes envolvidos;
d) CONSIDERANDO que o município sede da 3ª Etapa de Futsal
Feminino dispõe de condições para realizar um controle mais apurado das pessoas que
participam da etapa e que fazem uso de alojamentos e refeitórios,

RESOLVE

Art. 1º REALIZAR os seguintes controles no decorrer da 3ª Etapa de
Futsal Feminino:
a) Nenhuma pessoa não envolvida com a competição poderá
adentrar-se aos locais de alojamento e refeitório, ou seja, só serão permitidos que atletas,
dirigentes e árbitros possam entrar nestes locais;
b) Estão proibidos de estarem nos locais de alojamento e refeitório:
acompanhantes, namorados(as), pais, tios, ou qualquer outra pessoa que não tenha
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suas funções e obrigações devida e explicitamente envolvidas com a realização das
competições;
c) Para a realização destes controles, a cidade-sede
cidade sede distribuirá pulseiras
de identificação aos participantes da etapa, devidamente identificados junto ao responsável
pelo município no momento da chegada dos atletas e dirigentes à cidade-sede;
cidade
d) Nenhum ônus adicional será imputado à LSNPD para a realização
destes controles, devendo o município que recebe esta competição arcar com os custos de
manutenção de seguranças e pessoal qualificado para a conferência da pulseira de
identificação e proibição da entrada dos estranhos.

É o que determina,

Cumpra--se.

Santo Antonio da Platina, PR, 31 de maio de 2016.

Erik Sunao Tanaka
Coordenador Técnico da LSNPD

