
 

 

 

 

NOTA OFICIAL 
# 02 · Liga de Basquete Feminino 

 

São Paulo, 18 de Novembro de 2015. 

 

 

O Departamento Técnico da Liga Feminina de Basquete, no uso de suas atribuições multa as equipes: 
 

1. Sampaio Corrêa: devido ao não comparecimento de 01(um) técnico, 01(um) dirigente, 01(um) assessor de 
imprensa e 01(um) atleta em evento oficial da LBF (Lançamento da LBF, Assembleia e Media Training) realizado 
no dia 17/11/2015. 

 
Parágrafo I - As multas da categoria MÉDIA serão aplicadas conforme abaixo: 
a. Primeira infração deste item: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
b. Segunda Infração deste item: multa de R$ 1000,00 (mil reais) 
c. Terceira infração deste item: multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada ocorrência.  
 
ITEM B.  
Não comparecimento às convocações oficiais da LBF para reuniões técnicas ou administrativas da LBF ou eventos 
oficiais. Nesse caso, os valores acima serão aplicados levando-se em conta cada atleta, membro da comissão técnica 
ou dirigente da equipe que faltar à alguma convocação oficial. 
 
Valor da multa: R$2.000,00 (dois mil reais).  

  
 

2. Maranhão Basquete: devido ao não comparecimento de 01(um) técnico, 01(um) dirigente, 01(uma) atleta em 
evento oficial da LBF (Lançamento da LBF e Assembleia) realizado no dia 17/11/2015. 
 

Parágrafo I - As multas da categoria MÉDIA serão aplicadas conforme abaixo: 
a. Primeira infração deste item: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
b. Segunda Infração deste item: multa de R$ 1000,00 (mil reais) 
c. Terceira infração deste item: multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada ocorrência.  
 
ITEM B.  
Não comparecimento às convocações oficiais da LBF para reuniões técnicas ou administrativas da LBF ou eventos 
oficiais. Nesse caso, os valores acima serão aplicados levando-se em conta cada atleta, membro da comissão técnica 
ou dirigente da equipe que faltar à alguma convocação oficial. 
 
Valor da multa: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).  
 
 
Atenciosamente, 
 

Monica Atilio 

Coordenadora da LBF 

 


