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Para conhecimento geral, a seguir se informa:
 

DISCIPLINA

A  seguir  se  transcreve  o  Acórdão  proferido  em  04.Mai.2010,  pelo  Conselho
de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol:

“ACORDÃO
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol, em reunião 
realizada no dia 04 de Maio de 2010, apreciou o Protesto apresentado pelo Sport 
Algés e Dafundo relativamente ao jogo nº 4105 do Campeonato Nacional Sub-18 
Masculinos, Fase Zonal – Zona Sul, 10ª jornada, disputado no passado dia 25 de 
Abril de 2010, entre o Sport Algés e Dafundo e o Sport Lisboa e Benfica.
 Apreciado  o  protesto  apresentado,  o  CA  da  FPB,  no  uso  das  competências 
atribuídas pelo nº 6 do Art. 51º dos Estatutos da FPB, analisou toda a matéria de 
facto  alegada  no  recurso,  através  do  relatório  do  Árbitro  e  ouvido  o  mesmo, 
considerando provado que:
 1.      No  último  minuto  do  1º  período  do  jogo  em  apreço,  foi  assinalada  falta 
pessoal a um jogador do Sport  Lisboa e Benfica, que seria a 5ª falta de equipa 
nesse período;
2.      A equipa do Sport Algés e Dafundo deveria, consequentemente e de acordo 
com o Art.  41 das Regras Oficiais,  ter  usufruído dos respectivos dois (2)  lances 
livres, o que na realidade não veio a acontecer, prosseguindo o jogo com reposição 
da bola pela linha final por um jogador do Sport Algés e Dafundo; 
3.      O árbitro do jogo reconhece,  sem margem para quaisquer  dúvidas,  o erro 
técnico cometido.
 Deste modo, face aos factos provados, importa decidir.
Pelo  acima exposto e tendo presente que a decisão terá que se fundamentar nos 
factos e nas regras, considera-se assim PROCEDENTE o protesto apresentado pelo 
Sport Algés e Dafundo.
 Notifique-se a Direcção  da Federação Portuguesa  de Basquetebol  e  os  Clubes 
intervenientes----------------------------------------------------------------------------------------------
Lisboa, 04 de Maio de 2010---------------------------------------------------------------------------

O Conselho de Arbitragem da FPB
 (Rui Valente)

(António Coelho)
(Álvaro Martins)”

LISBOA, 07 DE MAIO DE 2010.
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