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    RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 44/2017 

 

Baixa as normas do cerimonial de entrega dos troféus e das 

medalhas da competição que menciona e dá outras providências 

 

    A DIRETORIA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL - 

FCF, usando da atribuição privativa que lhe confere o art. 31, inciso XVIII, do Estatuto Social, e, 

 

    CONSIDERANDO que, o disposto no art. 2º, do Regulamento Específico 

do Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da Série “B” de 2017, estabelece que a associação que 

se sagrar a CAMPEÃ da competição receberá um troféu, em caráter definitivo, que foi denominado 

“TAÇA JOSÉ CARLOS GOULART - CARECA”, através da Resolução de Diretoria nº 42, de 2 de 

outubro de 2017; 

    CONSIDERANDO que, na condição de entidade responsável pela 

organização do campeonato acima citado, compete privativamente à Diretoria da Federação Catarinense de 

Futebol baixar as instruções específicas no que concerne a entrega de troféus e medalhas; 

 

   CONSIDERANDO que, o disposto no art. 15, inciso XXIV, do 

Regulamento Geral das Competições da Federação Catarinense de Futebol, estabelece que a associação que 

for a mandante da final da competição que estiver participando, terá que permitir, obrigatoriamente, que a 

Diretoria da FCF providencie a instalação de um palco no recinto da partida, logo após o término do jogo, 

com o objetivo de proceder à entrega dos troféus e medalhas aos atletas e dirigentes da associação campeã, 

bem como arcar com o pagamento dos custos de sua montagem à empresa a ser designada pela FCF, sob 

pena das sanções do art. 191 do CBJD e dos arts. 88 e 108 daquele Regulamento, 

 

R E S O L V E : 

 

Art. 1º Baixar as seguintes normas para o “Cerimonial de Entrega dos Troféus e Medalhas” para os 

atletas das agremiações finalistas, bem como para a associação que se sagrar a campeã do Campeonato 

Catarinense de Futebol Profissional da Série “B” de 2017, após a realização do jogo CONCÓRDIA X 

HERCÍLIO LUZ, a realizar-se no dia 15 de outubro de 2017, domingo, às 17h, no Estádio Municipal 

Domingos Machado de Lima, em Concórdia/SC, conforme o texto em anexo. 

 

Art. 2º A associação que descumprir as normas constantes nesta Resolução ficará sujeita às penas 

previstas no art. 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e nos arts. 88 e 108, ambos do 

Regulamento Geral das Competições da FCF. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

 Registre-se; Publique-se e Cumpra-se. 

 

   Balneário Camboriú, 11 de outubro de 2017. 

 

   RUBENS RENATO ANGELOTTI 

        Presidente da FCF 
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CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL DA  SÉRIE “B” DE 2017 

NORMAS PARA O CERIMONIAL DE ENTREGA DOS TROFÉUS E MEDALHAS 

 

 Art. 1º O Cerimonial de Entrega dos Troféus e Medalhas aos atletas das agremiações finalistas, 

bem como para a associação que se sagrar a campeã do Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da 

Série “B” de 2017, será presidido pelo Presidente da Federação Catarinense de Futebol. 

 Art. 2º O Cerimonial ocorrerá após o término do jogo CONCÓRDIA X HERCÍLIO LUZ, a 

realizar-se no dia 15 de outubro de 2017, domingo, às 17h, no Estádio Municipal Domingos Machado de 

Lima, em Concórdia/SC.  

Art. 3º Logo após o término da partida será montada uma estrutura com grades de isolamento e 

segurança onde só terão acesso os dirigentes da Federação Catarinense de Futebol, os presidentes dos 

clubes disputantes da partida final do campeonato, bem como autoridades e convidados especiais da FCF, 

que estiverem devidamente credenciados pela entidade. 

 Art. 4º Os atletas de ambas as agremiações, que estiverem vestindo o uniforme do seu respectivo 

clube, ficarão em frente à estrutura, em local a eles destinado, e serão oportunamente chamados a subir ao 

recinto para receberem as suas respectivas medalhas de campeão e de vice-campeão. 

 Art. 5º Os convidados especiais dos clubes disputantes, que estiverem devidamente credenciados, 

poderão ficar em frente à estrutura, em local a eles destinado.  

 Art. 6º Os cronistas esportivos, fotógrafos e cinegrafistas, que estiverem devidamente credenciados 

com o colete da FCF, terão acesso ao campo de jogo e só poderão ficar posicionados em volta da estrutura, 

após o cordão de isolamento, sendo-lhes vedado entrar na mesma.  

Parágrafo único. Haverá um local exclusivo destinado aos fotógrafos e cinegrafistas. 

 Art. 7º Os torcedores de ambas as equipes que desejarem assistir ao cerimonial terão que 

permanecer nas cadeiras ou nas arquibancadas do estádio, sendo vedado invadir o campo e o palco durante 

a cerimônia, sob pena das sanções do art. 41-B, da Lei nº 10.671/2003 – Estatuto do Torcedor, com a 

redação dada pela Lei nº 12.229/2010, e do art. 213, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). 

 Art. 8º Os atletas da equipe que se sagrar a vice-campeã da competição serão chamados a entrar na 

parte interna da estrutura para receber as medalhas de vice-campeão, sendo que somente poderão receber a 

medalha os que estiverem relacionados para disputa da partida e vestindo o uniforme do clube. 

Art. 9º O troféu de vice-campeão será entregue pelo Presidente da FCF ao capitão da equipe que se 

sagrar a vice-campeã da competição. 

 Art. 10. Os atletas da equipe que se sagrar a campeã da competição serão convidados a entrar na 

parte interna da estrutura para receber as medalhas de campeão, sendo que somente receberão a medalha os 

que estiverem relacionados para a disputa da partida e vestindo o uniforme do clube. 

 Art. 11. O troféu destinado ao campeão da competição denominado “TAÇA JOSÉ CARLOS 

GOULART- CARECA” será entregue pelo Presidente da FCF ao capitão da equipe que se sagrar campeã; 

 Art. 12. Após a entrega do troféu a que se refere o artigo anterior ao capitão da equipe que se 

sagrar campeã da competição a cerimônia estará encerrada. 

 

    Balneário Camboriú, 11 de outubro de 2017. 

 

 

    RUBENS RENATO ANGELOTTI 

        Presidente da FCF 


