
 

 

NOTA OFICIAL 09/2020 
 
A/c: Clubes e Atletas participantes da LBF CAIXA 2020; 
A/c: Patrocinadores da LBF e LBF CAIXA 2020; 
A/c: A quem mais possa interessar; 
 
Ref.: Suspensão temporária da competição LBF CAIXA 2020. 
 

A Diretoria da Liga de Basquete Feminino, em atenção aos desdobramentos e notícias 
referentes à evolução do COVID-19 (Corona Vírus), e 

 
Considerando a solicitação formal de Clubes filiados participantes da LBF CAIXA 2020 e da 

Presidente da Comissão de Atletas da LBF, em nome e representação das atletas participantes da 
competição, no sentido da suspensão e paralisação imediata da LBF CAIXA 2020, na medida em que a sua 
continuidade poderá resultar em exposição dos participantes em áreas de risco e grande aglomeração de 
pessoas, tais como hotéis e aeroportos; 

 
Considerando a caracterização do COVID-19 (Corona Vírus) como situação pandêmica de 

repercussão internacional, tendo resultado em suspensões e paralisações de competições esportivas em 
escala mundial, no intuito de se evitar maior contágio e proliferação do referido vírus; 

 
Considerando o dever de cautela e a prudência com que são tomadas as decisões no 

âmbito desta Liga de Basquete Feminino, que através da Nota oficial nº 08/2020 já havia decidido pelo 
fechamento dos portões dos ginásios das partidas da LBF CAIXA 2020 que se realizassem a partir do dia 13 
de março do ano corrente; e 

 
Considerando a importância e a necessidade de preservação da saúde das atletas 

participantes da competição, bem como de todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas na 
organização e desenvolvimento da LBF CAIXA 2020; 

 
Decide, em caráter temporário e excepcional, suspender todas as partidas programadas 

para ocorrer a partir de 14 de março de 2020, de modo a preservar a integridade física e psicológica de 
todas as atletas participantes da competição, bem como das respectivas comissões técnicas, das equipes 
de arbitragem e coordenação técnica e de todos os voluntários e profissionais direta ou indiretamente 
envolvidos em sua organização. 

 
  

Americana, 13 de março de 2020. 
 
 

 
 

Esta Nota Oficial com os assuntos editados passa ter validade e produzir efeitos legais a partir desta data. 


