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A Liga F7 Belo Horizonte vem a público para esclarecer e punir os fatos da partida entre Mônaco 

F7 e Lester / Azurra Zenit realizada no dia, 19/05/2021 as 21:00. 

 

CAPÍTULO V - INFRAÇÕES 

 

Artigo 8º - Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares 

por parte de atletas ou qualquer outra pessoa registrada na equipe:  

CARTÕES QUANTIDADE SUSPENSÃO 

AMARELO 3 1 Jogo 

VERMELHO  1 1 Jogo 

 

§ 01º - Na reincidência, as penalidades serão dobradas. 

§ 02º - As equipes que tenham concordado em participar desta competição 

reconhecem a LIGA F7 BELO HORIZONTE como instância própria para resolver as 

questões relativas à disciplina e às competições desportivas. 

 

§ 03º - A LIGA F7 BELO HORIZONTE aplicará as punições feitas de acordo com os 

relatórios dos oficiais de arbitragem e serão publicadas no site oficial da LIGA, cabe 

as equipes acompanharem as punições pelo sistema, 

§ 04º - Os atletas advertidos com cartão vermelho durante alguma partida irão 

cumprir 01 jogo de suspensão, salvo os casos previstos na seção disciplinar. 

§ 05º - Os atletas e/ou membros da comissão técnica advertidos com cartão 

vermelho, não podem ficar dentro do campo, pelo lado de fora na lateral do banco 

de reserva das equipes e não podem ficar atrás dos gols da sua equipe e do 

adversário. Em caso de descumprimento a equipe do infrator poderá ser eliminada 

da competição e o mesmo suspenso por tempo indeterminado da LIGA F7 BELO 

HORIZONTE.  

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO VII - CONDIÇÃO DE JOGO E PRAZOS PARA O REGISTRO DE 

ATLETAS 

§ 02º Terá condição de jogo para a disputa desta competição os atletas que, 

observadas as regras estabelecidas no Regulamento Geral das Competições da LIGA 

F7 BELO HORIZONTE e nos parágrafos deste artigo, forem devidamente registrados 

na LIGA F7 BELO HORIZONTE e em suas respectivas equipes. 

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 11º - Disposições constantes no Regulamento Geral das Competições (RGC) 

da LIGA F7 BELO HORIZONTE, ficando as equipes e atletas disputantes deste 

campeonato obrigadas a cumpri-lo. 

 

Artigo 13º Toda infração disciplinar será processada e julgada pela LIGA F7 BELO 

HORIZONTE, em até 6 dias corridos.  

 
Artigo 22º A LIGA F7 BELO HORIZONTE, na condição de entidade responsável pela 

organização da competição, quando verificar existência de qualquer irregularidade 

anotada nos documentos mencionados no artigo anterior, os remeterá ao 

Departamento Técnico da competição para avaliação ficando sujeito a penas o 

responsável pela irregularidade. 

 

SÚMULA ANEXO  

No dia 20 de maio de 2021 a equipe do Mônaco F7, por meio do seu Gestor Israel 

Miranda Nascimento solicitou avaliação do fato que o atleta DIOGO HENRIQUE 

TEROZENI, inscrito na LIGA F7 BELO HORIZONTE com o nº 249193 atuou na partida 

de forma irregular, pois o mesmo estaria suspenso.  

 Na terceira rodada, o atleta recebeu o primeiro cartão amarelo na 

competição.  

https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116574  

 Na sexta rodada, o atleta recebeu o segundo cartão amarelo na competição.  

https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116601  

 Na sétima rodada, o atleta foi expulso levando cartão vermelho.  

https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116609 ] 

 Na oitava rodada, o atleta cumpriu a suspensão pela expulsão, vide 

relacionados no jogo.  

https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116617  

https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116574
https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116601
https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116609
https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116617


 
 

 
 

 Na nona rodada, o atleta voltou a atuar e não recebeu nenhum cartão.  

https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116624  

 Na décima rodada, o atleta recebeu seu terceiro cartão amarelo na 

competição.  

https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116631  

 O atleta deveria cumprir suspensão pelos 3 cartões amarelos na décima 

primeira rodada contra o Mônaco F7.  

https://www.f7belohorizonte.com.br/estatistica_jogo.php?f_id_jogo=116635  

 

Assim sendo, a Liga F7 Belo Horizonte com o poder que lhe foi concedido, determina 

perda de 3 pontos do Lester Azurra Zenit na competição, o atleta DIOGO HENRIQUE 

TEROZENI, inscrito na LIGA F7 BELO HORIZONTE com o nº 249193 pode voltar a 

atuar na competição a partir da décima segunda rodada.  

Sem mais para o momento.  

 

 
Aurélio Peixoto Araújo 

Presidente | FF7MG 
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