Ata do dia 05/02/2015 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos
Municípios integrantes da AMAVI –CODESP
No dia cinco de fevereiro de dois mil e quinze, com início às oito horas e trinta
minutos, na cidade de Rio do Sul, no auditório da AMAVI, reuniram-se os
dirigentes de desporto dos municípios de Vidal Ramos, Trombudo Central,
Agrolândia, Lontras, Rio do Oeste, Vitor Meireles, Laurentino, José Boiteux, Rio
do Sul, Pouso Redondo, Witmarsum, Ibirama, Salete, Presidente Getúlio, Rio
do Campo, Aurora, sob a coordenação de Roméris R. Reinert, Coordenador do
CODESP. Ernani iniciou falando de como prosseguirá a reunião, primeiro
confirmação das equipes que vão participar, depois sorteio de chaveamento,
posteriormente será revista o regulamento da competição e se fará as
mudanças necessárias. Ernani acredita que vai aumentar muito a participação
analisando as inscrições. Falou que vamos tentar diminuir o tempo entre uma
rodada e outra de uma mesma categoria. Lembrou que todas as terças e
quintas de manhã se encontra na AMAVI a nossa disposição, mais que esta
sempre em contato com todos os dirigentes pelo celular e por e-mails. Disse
que o sistema vai tornar mais fácil o modo de acompanhar pontuação,
súmulas, tabela e tudo mais, a arbitragem será responsável por alimentar o
sistema no que cabe a eles. Lembrou que os municípios que não estão
presentes serão considerados confirmados nas modalidades inscritas no
sistema. Afirmou que todo o WO deverá ser defendido, e justificado, para que
não aconteçam situações como nas edições anteriores. Disse que devemos
melhorar a situação do WO em virtude de ser uma competição grandiosa com
muitas equipes. Ernani lembrou que mesmo uma modalidade com poucas
equipes sendo com a idade que consideramos de base, é um investimento que
deve ser feito sempre. Ressaltou que a competição não pertence a AMAVI
mais sim aos municípios, que os responsáveis dos municípios é que organizam
a competição. Roméris iniciou falando que trocou de cidade de Presidente
Getúlio para Agrolândia. Iniciou-se a confirmação da desistência de cada
município em cada modalidade. Lembrou que no final do ano que passou foi se
reunido para anteciparmos o inicio da nossa competição. Salete será
considerado um caso a parte, se caso quiser entrar em alguma modalidade
será aceito em virtude de que o responsável do ano anterior ter largado o
cargo, sendo que o novo responsável inda não sabia do que estava se tratando
nossa reunião. Após termos feito o sorteio de cada modalidade e definido as
chaves e formas de disputas, Roméris iniciou a leitura do regulamento da
competição do ano anterior, então entramos em uma polemica de que em uma
situação de ter que alterar a cidade cede de uma rodada se for levado para
outra cidade deverá se cumprir os horários que segue na tabela, defendido por
alguns dirigentes e outros dirigentes defendiam a posição de que se foi
mudado a cidade sede deveria ser mudado a tabela de acordo com a vontade
da cidade que sediará a rodada, em foi votado e a maioria votou para que se
permaneça os horários da tabela, em caso de troca de cidade cede. Na

seqüência chegamos às seguintes alterações: O tempo de jogo na modalidade
futsal das categorias sub oito e sub dez, será dois tempos de doze minutos
sendo os últimos trinta segundos de cada período cronometrados. Nas
categorias sub doze, sub catorze e sub dezesseis terão dois períodos de
quinze minutos sendo o ultimo minuto de cada período cronometrado. Na
categoria adulto será dois tempos de vinte minutos sendo o ultimo minuto
cronometrado. Após feita votação ficou decidido que será a fase eliminatória
em jogo único cronometrado, semi finais e final em dois jogos cronometrados.
Voleibol primeira fase será realizado jogo de 3 sets, segunda fase e finais em
jogo de 5 sets. Os atletas da categoria adulto só pode atuar pela cidade que
trabalhe ou resida. Ficou decidido que toda situação de WO será encaminhado
para julgamento. Reunião para decidirmos as datas de inicio das modalidades
será no dia cinco de março de dois mil e quinze com inicio as oito e trinta horas
no auditório da AMAVI.
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