
NOTA TÉCNICA 

CAMPEONATO DA DIVISÃO ESPECIAL – SÉRIE A1 – GAUCHÃO – 2022 

A Federação Gaúcha de Futebol, por seu Departamento de CompeMções 
da FGF, ad referendum da Diretoria: 

CONSIDERANDO o adiamento do GRENAL que seria realizado pela 9ª 
rodada do Campeonato Estadual da Divisão Especial da Série A1 – GAUCHÃO – 
em face dos atos de conhecimento geral relatados na Nota da Presidência do dia 
26/02/22; 

CONSIDERANDO a necessidade de conMnuidade do certame, a fim de 
que terceiros não sejam prejudicados, tampouco afetado o equilibro técnico 
existente com a demora da determinação do prosseguimento do certame; 

CONSIDERANDO as determinações do RGC, no seu art. 30: 

“ARTIGO 30 - As parMdas não iniciadas e as iniciadas que forem suspensas até os 
30 (trinta) minutos (inclusive) do 2º(segundo) tempo, pelos moMvos enunciados 
nos Parágrafos e incisos do ArMgo 29 (vinte e nove), serão realizadas ou 
complementadas, no dia seguinte ou em nova data a ser marcada pelo 
Departamento de CompeMções da FGF, caso tenham cessados os moMvos que a 
adiaram ou a suspenderam, desde que nenhum dos clubes haja dado causa ao 
adiamento ou à suspensão. 

§ 1º - Caso a parMda não iniciada não possa ser jogada no dia seguinte caberá ao 
Departamento de CompeMções da FGF marcar nova data para a sua realização e 
dela poderão parMcipar todos os atletas que tenham condições na nova data 
marcada para a realização da parMda. 

... “ 

CONSIDERANDO que a parMda não teve início, deverá ser observado o 
disposto no parágrafo 1º do art. 30 do RGC; 

DECIDIU: 



Com fundamento no art. 30, caput, observado o que dispõe o 
par. 1º, do aludido artigo, artigo do RGC, determinar a 
realização da partida adiada entre o Sport Club Internacional e 
o Grêmio FBPA, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho da 
Divisão Especial da Série A1 – GAUCHÃO -  no próximo dia 
09/03/22 às 19h, partida essa a ser realizada no estádio do 
mandante. 
  

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2022 

Departamento de Compe6ções - FGF


