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Decisão da comissão disciplinar 026 

 

A Londrina F7 vem informar as medidas punitivas definidas pela Comissão 

Julgadora para os seguintes confrontos válidos pela Série A, Série B e Série 

C 2022: 

 

Jogo: Romanos Sporting  x Revoada F.C – Xingamentos à equipe de 

arbitragem.  O atleta Lucas da Costa Mira, número de registro: 343155; da 

equipe Revoada F.C foi enquadrado no Artigo 16, § 08º.  

 

08º. – Invadir o campo com o propósito de ofender, tumultuar, retirar a equipe 

de jogo, discutir, tirar satisfações, publicar em redes sociais (atletas 

reconhecidos), difamações, xingamentos e etc. com os oficiais de arbitragens, 

delegados, membros da Londrina F7, ENTIDADE(Londrina F7) legais ou 

nomeados por elas e equipes correlacionadas a Londrina F7, antes, durante ou 

depois dos jogos realizados e ao www.londrinaf7.com.br longo da competição: 

Punição: de (10) dez a (120) cento e vinte dias de suspensão.. 

 

Punição ao técnico: 343155, 20 dias de suspensão ou 02 jogos de 

suspensão, o que for maior  (infração leve) a contar da data 21/05/2022. 

 

 

Jogo: Serraria Team x DeadBruxos F7/JP Conveniência – Xingamentos à 

equipe de arbitragem.  O atleta Marcos de Oliveira Mansanera, número 

de registro: 308264; da equipe DeadBruxos F7 foi enquadrado no Artigo 16, 

§ 08º.  

 

08º. – Invadir o campo com o propósito de ofender, tumultuar, retirar a equipe 

de jogo, discutir, tirar satisfações, publicar em redes sociais (atletas 

reconhecidos), difamações, xingamentos e etc. com os oficiais de arbitragens, 

delegados, membros da Londrina F7, ENTIDADE(Londrina F7) legais ou 

nomeados por elas e equipes correlacionadas a Londrina F7, antes, durante ou 

depois dos jogos realizados e ao www.londrinaf7.com.br longo da competição: 

Punição: de (10) dez a (120) cento e vinte dias de suspensão.. 

 

Punição ao técnico: 308264, 20 dias de suspensão ou 02 jogos de 

suspensão, o que for maior  (infração leve) a contar da data 22/05/2022. 
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Jogo: Tá-Lento FC x IFFutebol 7 – Xingamentos à equipe de arbitragem.  O 

auxiliar técnico Edson Antonio Zanutto Filho, número de registro: 307613; 

da equipe IFFutebol 7 foi enquadrado no Artigo 16, § 08º.  

 

08º. – Invadir o campo com o propósito de ofender, tumultuar, retirar a equipe 

de jogo, discutir, tirar satisfações, publicar em redes sociais (atletas 

reconhecidos), difamações, xingamentos e etc. com os oficiais de arbitragens, 

delegados, membros da Londrina F7, ENTIDADE(Londrina F7) legais ou 

nomeados por elas e equipes correlacionadas a Londrina F7, antes, durante ou 

depois dos jogos realizados e ao www.londrinaf7.com.br longo da competição: 

Punição: de (10) dez a (120) cento e vinte dias de suspensão.. 

 

Punição ao técnico: 307613, 20 dias de suspensão ou 02 jogos de 

suspensão, o que for maior  (infração leve) a contar da data 15/05/2022. 

 

 

Todos os atletas suspensos não devem estar nos locais de jogos da sua 

equipe durante sua suspensão. Caso no local de jogo o atleta infrinja 

alguma regra disciplinar o mesmo poderá ser banido da Liga e a equipe 

será julgada para perder os pontos da partida. 

 

 

PUNIÇÕES AS EQUIPES 

 

 

A Londrina F7 vem a público informar que a equipe do Ibiporã F7 foi eliminada 

da competição Intermunicipal Série B 2022, baseado no Artigo 17 do 

Regulamento da competição: 

 
Art. 17 - A equipe que perder duas partidas por WO, desistir e/ou abandonar a competição será 
eliminada automaticamente, alterando todos os seus resultados anteriores e posteriores em 02 
X 00, porém não cancelando os cartões disciplinares e os gols para a artilharia da sua equipe. 
Exceto na última rodada da 1ª fase do 2º turno, onde o W.O será considerado abandono da 
competição, mesmo que a equipe ainda não tenho recebido nenhum W.O anterior. Além de 
seus jogadores ficarem suspensos, até que seja quitado a multa no valor de R$ 100,00 por 
atleta inscritos na equipe. Portanto só estarão liberados para atuar após o pagamento da 
multa em questão. A equipe infratora ficará afastada da LONDRINA F7 por no mínimo 02 anos, 
caso não haja pendências financeiras.  
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Todos os atletas que participaram de uma (01) ou mais estão suspensos 

por tempo indeterminado da Londrina F7 e competições parceiras, a 

contar da data da publicação. 

 

 

A Londrina F7 vem a público informar que a equipe do Boleiros do Café foi 

eliminada da competição Intermunicipal Série A 2022, baseado no Artigo 17 do 

Regulamento da competição: 

 
Art. 17 - A equipe que perder duas partidas por WO, desistir e/ou abandonar a competição será 
eliminada automaticamente, alterando todos os seus resultados anteriores e posteriores em 02 
X 00, porém não cancelando os cartões disciplinares e os gols para a artilharia da sua equipe. 
Exceto na última rodada da 1ª fase do 2º turno, onde o W.O será considerado abandono da 
competição, mesmo que a equipe ainda não tenho recebido nenhum W.O anterior. Além de 
seus jogadores ficarem suspensos, até que seja quitado a multa no valor de R$ 100,00 por 
atleta inscritos na equipe. Portanto só estarão liberados para atuar após o pagamento da 
multa em questão. A equipe infratora ficará afastada da LONDRINA F7 por no mínimo 02 anos, 
caso não haja pendências financeiras.  

 

Todos os atletas que participaram de uma (01) ou mais estão suspensos 

por tempo indeterminado da Londrina F7 e competições parceiras, a 

contar da data da publicação. 

 

 

Todos os atletas suspensos não devem estar nos locais de jogos da sua 

equipe durante sua suspensão. Caso no local de jogo o atleta infrinja 

alguma regra disciplinar o mesmo poderá ser banido da Liga e a equipe 

será julgada para perder os pontos da partida. 
 
 

Fabner Cesar Oliveira 
Presidente da Londrina F7 

 
 
 
 


