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Publicoçõo de Deliberoções do conselho de Disciplinq dq FpF - Sec. prof. 17/0s/19
¡ Processos Decldidos (Exlroto)

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos. divulgom-se, por extroio, os

deliberoções proferidos pelo Conselho de Disciplino do Federoçöo Portugueso de Futebol - SecçÕo

Profissionol, no suo reuniÕo de hoje, no ômbito dos seguintes processos:

Acórdöo proferido no Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 64-,lg/1g:

AcórdÕo proferido no Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 65-lg/lg.

Com os melhores cumprimentos,

Sónio Corneiro
Dlreloro Execulivo

.Anexos: exfrolos.
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CONSFLHO DE

DISCIPLINA
sEcçÃo PRoFrssr0NAL

EXT ATO

Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 64-18/1?

RECORRENTE: Renol Dodoshov, jogodor do Estoril Proio - Futebol, SAD

OBJETO: Decisõo disciplinor proferido em sede de processo sumório, deliberodo pelo

SecçÕo Profissionol do Conselho de Disciplino do FPF, em formoçÕo restrito, no dio Z de
moio de 2019, publicitodo no Comunicodo Oficiol n.'263 do LPFP. que soncionou o

Recorrente com 3 (três) jogos de suspensöo e multo no volor de €357 (irezentos e

cinquento e sete euros), nos termos do ortigo l5l.o, n.o'|, ol. o) do RDLpFp, por foctos

ocorridos no jogo n." 23209 (204,01.288), entre o Estoril Proio - Futebol SAD e o

Acodémico de Viseu Futebol Clube - Futebol SDUQ. Ldo., reolizodo no dio 5 de moio de
2019, o contor poro o LEDMAN Ligo PRO.

NORMAS APIICADAS: Artigos 13.o, olíneo f), l5lo, n.ol, ol. o), do RDLpFp

DECrSÃO

Negor provimento oo Recurso Hierórquico lmpróprio interposto pelo jogodor do Estoril

Proio- Futebol SAD, Renot Dodoshov, e, em consequêncio, monter o decisõo proferido

em sede de processo sumório, pelo SecçÕo Profissionol do Conselho de Disciplino do

FPF, em formoçÕo restrito, o 7 de moio de 2019, que oplicou este Jogodor o sonçõo de
3 (hês) jogos de suspensõo e multo no volor de €357 (lrezenlos e cinquenlo e sete euros),

nos lermos do ortigo l5l.o, n.ol, ol. o) do RDLPFP, por foctos ocorridos no jogo n.. 23209

(204.01.288), entre o Estoril Proio - FutebolSAD e o Acodémico de Viseu Futebol Clube -
FutebolSDUQ, Ldo., reolizodo no dio 5 de moio de 2019, o contor poro o LEDMAN Ligo

PRO

Cidode do Futebol , 17 de moio de 2019.

O Conselho de Disciplino, SecçÕo Profissionol,

FPF
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EXTRATO

Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 65-18/19

RECORRENTE: Stefon Ristovski, titulor do licenço n3 1221075, jogodor do Sporting Clube

de Portugol- Fulebol, SAD

RECORRIDO: Conselho de Disciplino do Federoçõo Portugueso de Futebol- Secçõo

Profissionol

OBJETO: A decisõo disciplinor proferido em processo sumório, pelo quolo Recorrente foi

condenodo pelo prótico do infroçöo disciplinor p. e p. pelo ortigo l5l .o, n.o ì, olíneo o),

do RDLPFP2OIB, com o sonçÕo de 2 (dois)jogos de suspensöo e, ocessoriomente, com
o sonçõo de multo no volor de € 7ó5,00, em virtude de foclos ocorridos oquondo do
jogo n.o 13309 (203.01 .297), disputodo enlre o Sporting Clube de Portugol - Futebot, SAD

e o Clube Desportivo de Tondelo - Futebol, SAD, no pretérito dio I I de moio de 2019, o

contor poro o 33." jornodo do "Ligo NOS".

NORMAS APtlcADAs: Artigos 13.o, olíneos f) e g), l5i.o, n.o l, olíneo o),262..,n.o 2,290.o,

29 I .', 292.o, 293." e 29 6.o (ex vi ort. 29 1 .., n.. 2) do R DLpFp2O I B.

DECrSÃO

Julgor improcedente o presente recurso hierórquico impróprio e, consequentemente, é

inteiromente montido o decisöo disciplinor recorrido.

Oeiros, Cidode do Futebol, 17 de moio de 2019.

O Conselho de Disciplino, Secçõo Profissionol,

FPF
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