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ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO
MARANHENSE SUB 19 2018
Aos dez (10) dias do mês de maio (05) de dois mil e dezoito (2018), no auditório
do TJD, localizado na Rua do Alecrim, 415, térreo, Ed. Palácio dos Esportes,
Centro, São Luís/MA, foi realizada a 4ª Reunião do Congresso Técnico do
Campeonato Maranhense Sub19 2018, com a presença dos representantes das
equipes constantes na lista de presença, em anexo. O vice presidente de
competições, Hans Nina, saudou os presentes e abriu os trabalhos. Inicialmente
foi lida a Ata da 3ª Reunião e feita a conferência dos presentes. Dentre as
equipes até então confirmadas, estava ausente o representante do Maranhão
Atlético Clube. Dos clubes que apresentaram pendências quanto ao número
mínimo de 10 inscritos até a data do Congresso Técnico, as equipes do Timon,
Moto Club e XV de Novembro apresentaram comprovação do requisito, sendo
confirmados na competição. O presidente do Comercial manifestou desistência
da competição, sendo acatada sua decisão. Passou-se, então a deliberar acerca
da competição, ficando decididos os seguintes pontos: 1) Foram confirmadas 14
(catorze) equipes, sendo: Marília (profissional), América (amador), São José
(profissional), Babaçu (profissional), Sporting Braga (amador), Maranhão
(profissional), Cantareira (amador), Sabiá (profissional), Sampaio (profissional),
Expressinho (profissional), Santa Quitéria (profissional), Moto (profissional),
Timon (profissional) e XV de Novembro (amador); 2) A representante do
Expressinho registrou que a equipe mandará seus jogos na cidade de
Pindaré/MA; 3) O representante do Santa Quitéria registrou que a equipe
mandará seus jogos em São Luís; 4) Por unanimidade, ficou definida a divisão
das equipes em 3 (três) grupos, sendo 2 grupos com 5 times da capital (grupos
A e B) e 1 grupo com 4 times do interior (grupo C); 5) Por manifestação unânime
das equipes do grupo do interior, ficou definido que na primeira fase irão se
enfrentar em jogos de ida e volta, totalizando 6 jogos para cada equipe, sendo 3
como mandante e 3 como visitante; 6) Por manifestação unânime das equipes
dos grupos da capital, ficou definido que na primeira fase irão se enfrentar em
jogos de ida, dentro do grupo, totalizando 4 jogos para cada equipe; 7) Por
unanimidade, foi definido que no grupo do interior serão classificados, para a
segunda fase, os dois melhores colocados; 8) Por unanimidade, foi definido que
nos grupos da capital serão classificados, para a segunda fase, os três melhores
colocados; 9) Por maioria de votos (10x1), foi definido que a segunda fase
(quartas de finais) será disputada no sistema de “mata mata”, em jogos de ida e
volta, onde o 1º do Grupo A enfrenta o 2ª do Grupo B, o 2ª do Grupo A enfrenta
o 1º do Grupo B. Ainda, o melhor 3º colocado dos Grupos A e B, enfrenta o 2º
do Grupo C, e o pior 3º colocado dos Grupos A e B, enfrenta o 1º do Grupo C;
10) Foi definido que os primeiros (1º) colocados dos grupos A e B e os
classificados do grupo C (1º e 2º) terão as seguintes vantagens em seus
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confrontos: a) ter o mando de campo na partida de volta, b) jogar pela mesma
quantidade de pontos e saldo de gols no confronto; 11) Por proposta do
representante do São José, foi definido, por unanimidade, que na terceira fase
(semi finais), o mando de campo na partida de volta será definido por sorteio e
que, em caso de empate em pontos e saldo de gols, nesta fase, o classificado
será definido em cobrança de penalidades; 12) Foi definido, por unanimidade,
que na quarta fase (final), o mando de campo na partida de volta será definido
por sorteio e que, em caso de empate em pontos e saldo de gols, nesta fase, o
campeão será definido em cobrança de penalidades; 13) Caso um ou os dois
finalistas sejam da capital, há a possibilidade do(s) confronto(s) ser(em)
realizado no Estádio Castelão, mediante liberação ou não pela administração do
estádio; 14) O início da competição ficou agendado para 02/06/2018 (sábado),
por decisão da maioria (6x5); 15) As inscrições poderão ser realizadas até antes
da realização de qualquer jogo da segunda fase (quartas de finais); 16) Atletas
que estejam registrados em quaisquer das equipes participantes da competição,
até a data de 09/05/2018, não poderão participar da competição por outra
equipe; 17) Caso uma equipe amadora seja campeã, possível indicação para
Copa São Paulo 2019 (caso haja convite pela Federação Paulista de Futebol),
será da primeira equipe profissional na ordem de classificação; 18) O vencedor
na final será declarado campeão e o perdedor declarado vice campeão. As
demais posições na ordem de classificação será definida por percentual de
aproveitamento de pontos. Havendo empate neste critério, seguião os critérios
de maior média de gols marcados, menor média de gols sofridos e sorteio. Tais
critérios foram definidos, por unanimidade, pela diferença de jogos disputados
entre os participantes; 19) Foi lembrados, aos participantes, as previsões
contidas do RGC da FMF quanto a prioridade das competições organizadas pela
Federação com relação a outras competições que as equipes disputem, bem
como a obrigatoriedade dos clubes em cederem seus campos para realização
de jogos; 20) Quanto a taxa de arbitragem, taxa de delegado, pintura de campo
e bolas, será deliberado posteriormente e comunicado aos clubes; 21) Foi
confirmada confecção das carteiras em pvc, no custo de R$8,00 (oito reais); 22)
Foi definido, por unanimidade, que os cabeças de chaves dos grupos da capital
seriam Moto e Sampaio, na condição de campeão e vice 2017; 23) Por proposta
do representante do São José, foi definido, por unanimidade, que das 4 equipes
amadoras, seriam sorteadas 2 para cada grupo da capital, a fim de evitar
concentração de todos os times amadores em um só grupo; 24) Após sorteio, os
grupos foram definidos da seguinte forma: Grupo A: Moto, Santa Quitéria,
Maranhão, XV de Novembro e América; Grupo B: Sampaio, São José, Babaçu,
Cantareira e Sporting Braga; Grupo C: Marília (Açailândia), Timon (Timon), Sabiá
(Caxias) e Expressinho (Pindaré). Nada mais a consignar, encerramos a
presente Ata. _________________, William Ribeiro, que secretariou os
trabalhos.

OBS: Ata original e lista de prsença na DCO/FMF.

