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NOTA OFICIAL Nº 017/20 – Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020

ATA DA REUNIÃO ARBITRAL DO CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO ADULTO 2020
Aos 27 dias de agosto de 2020, às 19:30, através da plataforma virtual ZOOM, reuniram-se os Srs.
Representantes: do ASP. Club Municipal, do Clube de Regatas do Flamengo, do Instituto Técnico
Desportivo Atitude, do Niterói Basquete Clube e do Tijuca Tênis Clube; o presidente e o vice
presidente da FBERJ e os diretores do Departamento Técnico e do Departamento de Arbitragem da
FBERJ, para a Reunião Arbitral do Campeonato Estadual Masculino Adulto 2020. Agradecendo a
presença dos Srs. Representantes, o Sr. Presidente da FBERJ deu início à Reunião. Foram
apresentadas as Normas da competição, bem como a tabela.
Visando garantir a segurança dos atletas, comissões técnicas, colaboradores, oficiais de arbitragem
e demais envolvidos na competição, foram esclarecidas as medidas do protocolo de prevenção
contra COVID-19, zelando pelo monitoramento individual e controle de saúde geral, através do
preenchimento semanal do relatório epidemiológico fornecido e gerenciado pela FBERJ, além da
realização de 2 (dois) testes rápidos e 1 (um) teste molecular RT-PCR.
Ficou decidido, por unanimidade, que as equipes inscritas terão até o dia 04 de setembro de 2020,
para enviarem a listagem de sua delegação, que poderá ser composta de no máximo 20 (vinte)
membros e, só terá condição de jogo o atleta cuja inscrição ou transferência for solicitada no sistema
da FBERJ, até o dia 23 de setembro de 2020, às 18:00.
Após aberta discussão, foram aprovadas por unanimidade as Normas e a tabela.
Logo após o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos,
solicitando que fosse lavrada esta Ata.
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