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                                         Pedido de revogação de Decisão 

Caros membros da comissão organizadora e julgadora da 2º Copa da Amizade Kid´s 

Edição 2018 venho por meio desse pedir encarecidamente  que seja revista a decisão 

de penalidade imposta sobre o time da categoria sub 11 de Marilândia do Sul  tendo 

em vista que o mesmo levou uma punição pela denuncia feita da AABB Mandaguari 

na qual constatou-se irregularidade em relação a idade de 1 atleta do município de 

Marilândia do Sul diante de 4 denunciados.

O responsável da equipe Jefferson Aparecido Leonel Bernardes trabalha de forma 

voluntaria no projeto de iniciação de crianças ao futebol de campo em nosso 

município, e por não ter experiência e ser leigo na questão de organização e inscrição 

de equipes para competições, acabou não se atentando ao detalhe especifico de 

idade do regulamento, sem usar de má fé ele escreveu um atleta de 11 anos que até a

presente data ainda tem seus 11 anos completos e somente ira passar a ter 12 anos 

em 20 de outubro de 2018. Ao perguntar a criança quantos anos a mesma tinha, ela 

respondeu com sinceridade que tinha a idade de 11 anos, fato em si que é verídico, 

não usando de intenções levianas para beneficio próprio, apenas foi sincera afinal a 

criança também desconhecia do regulamento, por tanto não poderia ter feito nada de 

má fé, pois qualquer ação do tipo prejudicaria a sua equipe e amigos.

Em resumo o erro realmente se fez presente nessa inscrição e participação do atleta 

na competição, o regulamento deve ser cumprido acima de tudo, mas é apenas um 

mero detalhe cronológico de 1 atleta, que segundo a AABB de Mandaguari  interferi-o 

totalmente no resultado da partida(apesar que a mesma denunciou mais 3 atletas, o 

que tira totalmente a responsabilidade de apenas 1 atleta ter influenciado no resultado 

final da partida ) enfim peço que usem do bom senso e revoguem a sentença aplicada,

pois assim como a Copa da Amizade Kid´s tem o intuito de incentivar e estimular o 

esporte entre as crianças independente de classe social ou gênero étnico, o nosso 

projeto tem o mesmo sentido de promover o interação social e ganho de vida 

saudável, e infelizmente algumas decisões do tipo podem causar o desencorajamento 

dessas crianças perante ao esporte, Mais uma vez peço que revoguem a sentença 

imposta.
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