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Desportos de Ponte Nova 

 

Ata reunião da Supercopa Saudali dos inconfidentes e do Vale do Piranga 2019. 

 

Iniciando o senhor Reinaldo Fabri agradeceu a presença de todos representantes da 

Supercopa dos Inconfidentes presentes no auditório do CVT, lembrando das dificuldades 

apresentadas ao longo das edições posteriores, disse que a liga de Mariana deixou de 

colaborar por isso montou uma equipe administrativa para coordenar a Supercopa 2019, 

agradeceu os colaboradores: Saudali, Secretaria Municipal de Esporte de Ponte Nova e a 

todos da imprensa presentes.  

 Passada a palavra para o secretário Municipal de Esporte, lazer e juventude, este 

agradeceu primeiramente a Deus e lembrou do falecimento do Flávio Roberto Araújo 

(Cascão) que atuou por várias vezes na equipe de arbitragem do evento, agradeceu a presença 

de todas equipes presentes que participarão da Supercopa 2019, finalizou agradecendo a 

Deus e que vença a melhor equipe. 

 Toninho passou a palavra para Zé Luís da Eureka para conduzir a reunião da 

Supercopa, este disse que veio trazer sua experiência para conduzir o campeonato, este disse 

que determinou as ações a serem cumpridas na Supercopa de acordo com as normas 

determinantes do Campeonato Mineiro.  

 Iniciou-se a chamada dos representantes dos clubes participantes: 

1º de Maio, de Mariana – Nicanor Horta 

8 de Dezembro Esporte Clube, Mariana - Estádio Jovelino da S. Ramos 

Esporte Clube Barralonguense, Barra Longa – Estádio Beira Rio 

Esporte Clube Riodocense, de Rio Doce – Caetano Cenachi Neto 

Esporte Clube de Palmeirense, de Ponte Nova – Estádio Mário Lobo 

Futebol Clube São Caetanense, de Mariana – Monsenhor Horta 

Imperial Futebol Clube, de Porto Firme – Toneco Marota 

Independente Futebol Clube, de Acaiaca – João Elias 

Olimpic Sport Club, de Mariana – Nicanor Horta 

Peñarol Futebol Clube, de Ouro Preto – Arena da Barra 

Piranga Esporte Clube, de Piranga – Arena Piranga 

Pontenovense Futebol Clube, de Ponte Nova – Juca Fonseca 

Sociedade Esportiva Primeiro de Maio – Otávio Soares 

Foi perguntado a todos os representantes da competição as datas e horários em que as 

equipes jogarão e houve explicação que a liga determinou os horários de sábado a partir das 

15:00h, sendo último horário 19:00hs e aos  Domingo a partir das 10:00hs até 11:00 hs na 

parte da manhã e na parte da tarde de 15:00hs às 16:00hs para início dos jogos. 
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 Zé Luiz disse que abriria mão da taxa de alteração dos jogos desde que houvesse 

alteração do horário 10 dias antes da partida.  

 Zé Luiz solicitou ao Esporte C. Palmeirense o dia e horário das suas partidas , esta 

decidiu jogar aos sábados às 17:00h e aos  Domingos 11:00hs. 

 O representante da equipe do 8 Dezembro de Cachoeira do Brumado, solicitou mandar 

os jogos no horário de: 16:00h no Sábado e no Domingo às 10:00h. Acrescentou que poderá 

mandar alguns jogos em Itabirito para atender solicitação do seu patrocinador. 

Barralonguense mandará os jogos às 19:00hs Sábado e Domingo às 10:00 hs.  

São Caetanense  irá mandar os jogos aos Sábados às 15:00hs e Domingos 10:00hs. 

O Imperial mandará os jogos aos Sábados ás 15:00hs e Domingos às 15:00hs. 

Independente mandará os jogos aos Sábados às 15:00hs e  Domingos ás 10:00hs. 

Olimpic mandará seus jogos aos Sábados 15:00hs e aos Domingos às 10:00hs. 

Peñarol mandará seus jogos aos domingos às 10:00hs e aos Sábados ás 15:00hs. 

Piranga mandará seus jogos no  Domingo 16:00hs e aos Sábados às 19:00hs. 

Pontenovense aos Sábados 17:00hs e às 10:15hs nos Domingos. 

Sociedade Esporte 1 de Maio Sábados 16:00hs e Domingos 10:00hs. 

1º de Maio Esporte Clube (Mariana) Sábado 15:00hs e Domingos 10:00hs. 

Esporte Clube Riodoncense  ( Rio Doce) Sábado 18:00 e Domingo 10:00hs. 

 Zé Luiz explicou as possibilidades de disputa da competição em turno único ou 

chaveamento das equipes, sendo duas chaves de 4 equipes e uma contendo 5 equipes, sendo 

aberta votação para escolha do modo de disputa da Supercopa. 

 Foi solicitado o voto das equipes sendo 11 votos para 3 chaves e 2 votos para a 

modalidade de disputa de 2 chaves. Os times ficariam divididos em 1 Chave com 5 equipes e 

2 Chaves com 4 equipes.  

 A seguir foi votado o critério de classificação dos times para a 2ª fase ficando decidido 

que se classificariam os 3 times melhores colocados   da chave com 5 equipes e 2 times das 

chaves com 4 equipes de onde sairia também a 3ª equipe com o melhor índice técnico. 

 As equipes concordaram em inscrever 30 jogadores ficando a inscrição sujeita até a 

quarta-feira antes do início do mata-mata, antes de começar a segunda fase. Zé Luiz colocou 

uma observação que valerá a apresentação do documento via foto de aplicativo ou mesmo 

foto no celular quando apresentado ao mesário.  
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 Fica obrigado cada equipe inscrever no mínimo de 18 jogadores no início do 

campeonato. Jogadores menores devem ter declaração dos pais do adolescente.  

 As inscrições devem ser legíveis e sem rasuras com xerox de documentos legíveis. 

O atleta que se inscrever por 02 (duas) ou mais equipes, constando-se e comprovando-

se o seu registro no cadastro de atletas, será eliminado sumariamente, da Supercopa, com 

ressalva para quando houver liberação oficial (cartório) dos clubes envolvidos e quitação da 

taxa de transferência junto à organização. O clube que após acordo, ceder o atleta inscrito a 

outra associação, poderá inscrever outro em seu lugar. A data limite para essas transações 

será o dia 13 de fevereiro de 2019, não havendo acordo entre as partes interessadas, o atleta 

estará excluído da competição e os clubes não poderão inscrever novos atletas para substituí-

lo. 

É de responsabilidade da equipe mandante, pagar as seguintes taxas por partida: 

Árbitro                                      = R$150,00 

Auxiliares                                 = R$100,00 (cada) 

Mesário                                     = R$100,00 

Taxa Adm. da Liga                   = R$100,00 

Taxa de transp.(ida/volta)         = R$1,00 por Km. 

É obrigação dos clubes mandantes solicitar ambulância, policiamento ou guarda 

municipal e na ausência dos mesmos (policiamento ou guarda municipal) deverá estar 

presente no estádio, no mínimo,  4 seguranças particulares. Na falta de policiamento ou 

guarda municipal e ocorrer atraso do início da partida, pela ausência da segurança particular, 

o clube mandante será penalizado de acordo com a tabela de multas por atraso. 

Foi relatado as equipes que os árbitros estarão em campo 20 minutos antes do jogo.  

Quanto ao atraso do início das partidas por qualquer uma das equipes, ficará estipulado uma 

multa, à equipe responsável pelo atraso,  de R$ 100,00 a cada 10 minutos e após 30 minutos 

de atraso a equipe que atrasar perderá por W.O sendo o placar  0x3 e pagará multa de 

R$300,00. 

Os clubes deverão pagar as taxas estabelecidas pela Liga Municipal de Desportos de 

Ponte Nova. A falta de pagamento destas taxas (arbitragem, taxas de serviços, multas por 

atraso, etc.) até a quarta feira anterior ao seu próximo jogo, resultará em W.O. 

 A última partida de todas as equipes da primeira fase, serão realizadas na mesma data e 

horário. Os jogos serão realizados às 15:00 hs. 

 Em datas comemorativas o campeonato será paralisado, exemplo: Carnaval, Semana 

Santa e Dia das mães, não haverá rodada.  
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 A Liga tem 48 horas para registrar a inscrição e o jogador aparecer na lista de inscritos, 

os jogadores poderão ser inscritos de segunda a sexta-feira no horário de 8:00 às 16:00 hs . A 

equipe que abandonar o campeonato será multada em R$3.000,00 por abandono, para 

disputar os próximos campeonatos terá de apresentar o recibo de quitação da multa. Em caso 

de recurso deverá pagar uma taxa de R$500,00. Toda reclamação deverá ser feita através de 

ofício destinado à Liga, não será aceita reclamação via aplicativo. 

A Liga Municipal de Desportos de Ponte Nova, na pessoa do seu Presidente Reinaldo 

Fabri, designou a Comissão Organizadora da Super Copa Saudali dos Inconfidentes 

2019 como soberana nas decisões dos fatos ocorridos durante a competição. 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 

 Zé Luís fez as declarações finais encerrando a reunião às 21 horas e 40 minutos no dia 

11 (onze) de Janeiro de 2019, no auditório do CVT. 

 Iniciou o sorteio das chaves sendo o grupo A com cinco equipes e os demais com 4 

equipes cada, sendo que no grupo de 5 uma equipe folga. 

 Grupo A (5 equipes)  

Sociedade Esportiva Primeiro de Maio (Ponte Nova)   

Independente Futebol Clube (Acaiaca) 

8 de Dezembro (Cachoeira de Brumado) 

Riodocense (Rio Doce) 

Piranga (Piranga) 

 

 Chave B (4 equipes)  

Palmeirense (Ponte Nova) 

Peñarol Futebol Clube (Ouro Preto) 

São Caetanense (Monsenhor Horta) 

Barralonguense (Barra Longa) 

 

 Chave C (4 equipes) 

Pontenovense Futebol Clube (Ponte Nova) 

Olimpic (Mariana) 

Primeiro de Maio de Mariana (Mariana) 

Imperial (Porto Firme) 
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