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Nota Oficial da Diretoria Técnica nº 002/2017

Súmula: Estabelece, medidas para a proteção do
patrimônio público, ordem e segurança dos alojamentos
e refeitório 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 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;
b) CONSIDERANDO que os municípios sedes das Etapas organizadas
pela LSNPD não podem ser prejudicados pelos atos de vandalismos, condutas inadequadas
nos locais ofertados como alojamento e refeitório, excesso de gastos com pessoas
estranhas à organização do evento, entre outros problemas,

RESOLVE
Art. 1º ESTIPULAR os seguintes controles no decorrer das etapas que
compõem a temporada 2017:
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 (técnicos, auxiliares técnicos e motoristas) e árbitros possam entrar ou
permanecer 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
suas funções e obrigações devida e explicitamente envolvidas com a realização das
competições;
c) Para a realização destes controles, a cidade-sede promoverá
vistorias aos locais de alojamento e refeitório da etapa, e caso hajam pessoas indevidas
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nestes locais, os responsáveis serão penalizados de acordo com o previsto no Regulamento
Geral da LSNPD no que tange à organização dos locais de alojamento e refeitório;
d) Nenhum ônus adicional será imputado à LSNPD para a realização
destes controles, devendo o município que recebe a competição arcar com os custos de
manutenção de seguranças e pessoal qualificado para o controle de acesso e proibição
da entrada dos estranhos.

É o que determina,
Cumpra-se.

Santo Antonio da Platina, PR, 08 de março de 2017.

Erik Sunao Tanaka
Coordenador Técnico da LSNPD

