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RESUMO DO CAMPEONATO DE SOÇAITE

Este Campeonato de Futebol Soçaite, tem como objetivo relacionar e fazer o
congraçamento dos sócios da ASSOCIAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E
SARGENTOS DO EXÉRCITO EM BRASÍLIA (ASSEB), com os sócios que atuam nesta
associação desde os anos de 1950, no antigo CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO
EXÉRCITO (CSSE) com base nos conhecimentos e experiências adquiridas no DECORRER DOS
anos.
Foram adaptados e relacionados os principais temas e novidades aplicando conforme
vivência no campeonato, realizado nas diversas décadas, desde a fundação (CSSE).
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Capítulo I
FINALIDADE
Art 1º. O presente Anexo objetiva organizar e disciplinar a forma de disputa do
Campeonato Interno de Futebol de Soçaite de 2018, promovido pela Associação de Esporte e Lazer
dos Subtenentes e Sargentos do Exército (ASSEB) com o patrocínio da POUPEX e dirigido por seu
Departamento de Esportes.
Parágrafo Único - O Campeonato de Futebol Soçaite é uma atividade desportiva,
constante do Calendário Anual da ASSEB, para à prática dos associados e seus dependentes, sem
nenhuma discriminação.
Capítulo II
DA COMPOSIÇÃO DAS CATEGORIAS DA COMPETIÇÃO
Art 2º. O Campeonato será disputado pelas categorias abaixo:
§ 1º. - A Categoria Livre Masculino: BROOKLYN, DANONE F.C, GALÁTICOS,
INDEPENDENTE, MUITA TRETA, RESENHA F.C, REVELAÇÃO, e SANTA CRUZ.
§ 2º. - A Categoria Veterana Masculino: AMIGOS DO GAMA, ASTORI,
BOREU, II EXÉRCITO, MUITA TRETA, MULA MANKA, RIVER e VIRA COPOS.
§3º. – A Categoria Máster Masculino: ASA BRANCA, CENTRAL, FÊNIX, LOKS,
RIVER, RIVER B e URUBU.
§4º. – A Categoria Super Máster Masculino: BRASAL, EX PANÇÃO, RIVER,
TREZE e VIRA COPOS.
§5º. – A Categoria Hiper Máster Masculino: EX PANÇÃO, RIVER, SANTA
CRUZ, e TREZE.
§6º. - A Categoria Livre Feminina: BROOKLYN GIRLS, CATU,
COLEGUINHAS, FAVELA, NATIVA, PARCERIA.
§7º. - A Categoria Sessentão Masculino: AGUARDANDO AS FICHAS DE
INSCRIÇÕES E AS DEFINIÇÕES DOS REPRESENTANTES DE EQUIPES.
Capítulo III
DA FORMA DE DISPUTA E DE DESEMPATE
Art 3º. O Campeonato será disputado por categorias, como se segue:

1. FORMA DE COMPETIÇÃO PARA A CATEGORIA LIVRE
A composição da categoria Livre terá as seguintes equipes: BROOKLYN,
DANONE F.C, GALÁTICOS, INDEPENDENTE, MUITA TRETA, RESENHA F.C,
REVELAÇÃO, e SANTA CRUZ.
A competição terá a seguinte forma:
FASE DE CLASSIFICAÇÃO – as 08 (oito) equipes jogam entre si, em turno e returno,
classificando-se para a fase de definição como se segue:
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Obs: Havendo empate na classificação das equipes na Fase Classificatória entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
1. maior número de vitórias;
2. confronto direto;
3. melhor saldo de goles;
4. ataque mais positivo; e
5. sorteio (cara ou coroa).
– No caso de 02 (duas) ou mais Equipes empatarem em um dos critérios previstos
no parágrafo anterior, este fator de desempate será desconsiderado pelas Equipes empatadas,
passando a ser considerado o item seguinte, fazendo a classificação das equipes empatadas, até que
haja uma definição para as equipes envolvidas, ex: 1º lugar, 2º Lugar, 3º lugar, etc...
FASE DE DEFINIÇÃO – as (06) seis equipes classificadas na fase anterior, irão compor dois
grupos de (03) três equipes cada, assim compostos:
- GRUPO “A”: equipes 1º COLOCADA, 4º COLOCADA, 6º COLOCADA; e
- GRUPO “B”: equipes 2º COLOCADA, 3º COLOCADA, 5º COLOCADA.
- As equipes jogam dentro de seu grupo entre si, em um único jogo, classificando-se para a fase
semifinal os primeiros e segundos colocados dos Grupos “A” e ”B”.
GRUPO "A"
EQUIPE
Jgs
1ª COLOCADA
4ª COLOCADA
6ª COLOCADA
GRUPO "B"
EQUIPE
Jgs
2ª COLOCADA
3ª COLOCADA
5ª COLOCADA

Vit

Emp

Der

GPr

GCo

Sld

Pts

Vit

Emp

Der

GPr

GCo

Sld

Pts

Obs: Havendo empate na classificação das equipes nesta Fase de Definição, entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
6.
7.
8.
9.

maior número de vitórias na Fase de Definição;
Confronto direto na Fase de Definição;
melhor saldo de goles na Fase de Definição; e
ataque mais positivo na Fase de Definição;

Persistindo o empate, na Fase de Definição, o desempate far-se-á como se segue:
a. maior número de vitórias em toda a campanha (Fase de Classificação e
Fase de
Definição);
b. melhor saldo de goles em toda a campanha (Fase de Classificação e Fase
de
Definição);
c. ataque mais positivo em toda a campanha (Fase de Classificação e Fase
de
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Definição);
d. confronto direto em toda a campanha (primeiro na Fase de
Classificação e em segundo na Fase de Definição); e
e. sorteio (cara ou coroa).

FASE SEMI FINAL – será composta das quatro equipes classificadas na Fase de Definição,
ficando a Fase Semifinal assim definida: 1º Jogo: primeiro lugar do grupo “A” versos segundo
colocado do Grupo “B”; e 2º Jogo: primeiro lugar do grupo “B” versos segundo colocado do Grupo
“A”, em dois jogos (IDA E VOLTA) com vantagem do empate para a equipe melhor classificada
em toda a competição (somando-se todos os pontos adquiridos em todas as fases). Classificando-se
para a disputa dos terceiro e quatro lugares as equipes perdedoras e, classificando-se para a disputa
de Campeão e Vice Campeão as equipes vencedoras dos jogos desta fase.
FASE FINAL – será composta como se segue:
DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGAR - as duas equipes perdedoras dos jogos da Fase
Semifinal disputam em um único jogo a classificação de 3º e 4º lugares da competição, com
vantagem do empate para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os
pontos adquiridos em todas as fases).
DISPUTA DE CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO – as duas equipes vencedoras dos jogos da fase
semifinal disputam o Título de Campeão e de Vice-Campeão, em (01) um único jogo, sem
vantagem.
- Em caso de empate, o jogo será prorrogado por 20 (vinte) minutos, em dois tempos de 10 (dez)
minutos, com troca de lado e sem descanso.
- Persistindo o empate na prorrogação, o jogo será desempatado por cobrança de 05 (cinco) pênaltis
alternados, por jogadores diferentes e que estavam atuando na prorrogação da partida.
- Permanecendo, ainda, o empate, continuarão sendo cobradas penalidades na forma de um pênalti
por um pênalti, por jogador que estavam participando da prorrogação e não participaram da serie
anterior, até que uma das equipes converta o gol e a outra deixe de fazê-lo por qualquer motivo,
sendo confirmado pelo árbitro da partida.
- Não é permitido durante a cobrança de penalidades máxima a substituição de qualquer atleta,
devendo permanecer em campo somente aqueles que estavam atuando na prorrogação.
- Na prorrogação permanecem válidos as faltas registradas e os cartões aplicados no tempo normal
do jogo.
2. FORMA DE COMPETIÇÃO PARA A CATEGORIA VETERANA
A composição da categoria Veterana terá as seguintes equipes: AMIGOS DO
GAMA, ASTORI, BOREU, II EXÉRCITO, MUITA TRETA, MULA MANKA, RIVER e
VIRA COPOS.
A competição terá a seguinte forma:
FASE DE CLASSIFICAÇÃO – as 08 (oito) equipes jogam entre si, em turno e returno,
classificando-se para a fase de definição como se segue:
Obs: Havendo empate na classificação das equipes na Fase Classificatória entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
1. maior número de vitórias;
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2. confronto direto;
3. melhor saldo de goles;
4. ataque mais positivo; e
5. sorteio (cara ou coroa).
– No caso de 02 (duas) ou mais Equipes empatarem em um dos critérios previstos
no parágrafo anterior, este fator de desempate será desconsiderado pelas Equipes empatadas,
passando a ser considerado o item seguinte, fazendo a classificação das equipes empatadas, até que
haja uma definição para as equipes envolvidas, ex: 1º lugar, 2º Lugar, 3º lugar, etc...
FASE DE DEFINIÇÃO – as (06) seis equipes classificadas na fase anterior, irão compor dois
grupos de (03) três equipes cada, assim compostos:
- GRUPO “A”: equipes 1º COLOCADA, 4º COLOCADA, 6º COLOCADA; e
- GRUPO “B”: equipes 2º COLOCADA, 3º COLOCADA, 5º COLOCADA.
- As equipes jogam dentro de seu grupo entre si, em um único jogo, classificando-se para a fase
semifinal os primeiros e segundos colocados dos Grupos “A” e ”B”.
GRUPO "A"
EQUIPE
Jgs
1ª COLOCADA
4ª COLOCADA
6ª COLOCADA
GRUPO "B"
EQUIPE
Jgs
2ª COLOCADA
3ª COLOCADA
5ª COLOCADA

Vit

Emp

Der

GPr

GCo

Sld

Pts

Vit

Emp

Der

GPr

GCo

Sld

Pts

Obs: Havendo empate na classificação das equipes nesta Fase de Definição, entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
6.
7.
8.
9.

maior número de vitórias na Fase de Definição;
Confronto direto na Fase de Definição;
melhor saldo de goles na Fase de Definição; e
ataque mais positivo na Fase de Definição;

Persistindo o empate, na Fase de Definição, o desempate far-se-á como se segue:
a. maior número de vitórias em toda a campanha (Fase de Classificação e
Fase de
Definição);
b. melhor saldo de goles em toda a campanha (Fase de Classificação e Fase
de
Definição);
c. ataque mais positivo em toda a campanha (Fase de Classificação e Fase
de
Definição);
d. confronto direto em toda a campanha (primeiro na Fase de
Classificação e em segundo na Fase de Definição); e
e. sorteio (cara ou coroa).
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FASE SEMI FINAL – será composta das quatro equipes classificadas na Fase de Definição,
ficando a Fase Semifinal assim definida: 1º Jogo: primeiro lugar do grupo “A” versos segundo
colocado do Grupo “B”; e 2º Jogo: primeiro lugar do grupo “B” versos segundo colocado do Grupo
“A”, em dois jogos (IDA E VOLTA) com vantagem do empate para a equipe melhor classificada
em toda a competição (somando-se todos os pontos adquiridos em todas as fases). Classificando-se
para a disputa dos terceiro e quatro lugares as equipes perdedoras e, classificando-se para a disputa
de Campeão e Vice Campeão as equipes vencedoras dos jogos desta fase.
FASE FINAL – será composta como se segue:
DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGAR - as duas equipes perdedoras dos jogos da Fase
Semifinal disputam em um único jogo a classificação de 3º e 4º lugares da competição, com
vantagem do empate para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os
pontos adquiridos em todas as fases).
DISPUTA DE CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO – as duas equipes vencedoras dos jogos da fase
semifinal disputam o Título de Campeão e de Vice-Campeão, em (01) um único jogo, sem
vantagem.
- Em caso de empate, o jogo será prorrogado por 20 (vinte) minutos, em dois tempos de 10 (dez)
minutos, com troca de lado e sem descanso.
- Persistindo o empate na prorrogação, o jogo será desempatado por cobrança de 05 (cinco) pênaltis
alternados, por jogadores diferentes e que estavam atuando na prorrogação da partida.
- Permanecendo, ainda, o empate, continuarão sendo cobradas penalidades na forma de um pênalti
por um pênalti, por jogador que estavam participando da prorrogação e não participaram da serie
anterior, até que uma das equipes converta o gol e a outra deixe de fazê-lo por qualquer motivo,
sendo confirmado pelo árbitro da partida.
- Não é permitido durante a cobrança de penalidades máxima a substituição de qualquer atleta,
devendo permanecer em campo somente aqueles que estavam atuando na prorrogação.
- Na prorrogação permanecem válidos as faltas registradas e os cartões aplicados no tempo normal
do jogo.
3. FORMA DE COMPETIÇÃO PARA A CATEGORIA MÁSTER
A composição da categoria Máster terá as seguintes equipes: AMIGOS DO
GAMA, ASTORI, BOREU, II EXÉRCITO, MUITA TRETA, MULA MANKA, RIVER e
VIRA COPOS.
A competição terá a seguinte forma:
FASE DE CLASSIFICAÇÃO – as 07 (sete) equipes jogam entre si, em turno e returno,
classificando-se para a fase de definição como se segue:
Obs: Havendo empate na classificação das equipes na Fase Classificatória entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
1. maior número de vitórias;
2. confronto direto;
3. melhor saldo de goles;
4. ataque mais positivo; e
5. sorteio (cara ou coroa).
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– No caso de 02 (duas) ou mais Equipes empatarem em um dos critérios previstos
no parágrafo anterior, este fator de desempate será desconsiderado pelas Equipes empatadas,
passando a ser considerado o item seguinte, fazendo a classificação das equipes empatadas, até que
haja uma definição para as equipes envolvidas, ex: 1º lugar, 2º Lugar, 3º lugar, etc...
FASE DE DEFINIÇÃO – as (06) seis equipes classificadas na fase anterior, irão compor dois
grupos de (03) três equipes cada, assim compostos:
- GRUPO “A”: equipes 1º COLOCADA, 4º COLOCADA, 6º COLOCADA; e
- GRUPO “B”: equipes 2º COLOCADA, 3º COLOCADA, 5º COLOCADA.
- As equipes jogam dentro de seu grupo entre si, em um único jogo, classificando-se para a fase
semifinal os primeiros e segundos colocados dos Grupos “A” e ”B”.
GRUPO "A"
EQUIPE
Jgs
1ª COLOCADA
4ª COLOCADA
6ª COLOCADA
GRUPO "B"
EQUIPE
Jgs
2ª COLOCADA
3ª COLOCADA
5ª COLOCADA

Vit

Emp

Der

GPr

GCo

Sld

Pts

Vit

Emp

Der

GPr

GCo

Sld

Pts

Obs: Havendo empate na classificação das equipes nesta Fase de Definição, entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
6.
7.
8.
9.

maior número de vitórias na Fase de Definição;
Confronto direto na Fase de Definição;
melhor saldo de goles na Fase de Definição; e
ataque mais positivo na Fase de Definição;

Persistindo o empate, na Fase de Definição, o desempate far-se-á como se segue:
a. maior número de vitórias em toda a campanha (Fase de Classificação e
Fase de
Definição);
b. melhor saldo de goles em toda a campanha (Fase de Classificação e Fase
de
Definição);
c. ataque mais positivo em toda a campanha (Fase de Classificação e Fase
de
Definição);
d. confronto direto em toda a campanha (primeiro na Fase de
Classificação e em segundo na Fase de Definição); e
e. sorteio (cara ou coroa).

FASE SEMI FINAL – será composta das quatro equipes classificadas na Fase de Definição,
ficando a Fase Semifinal assim definida: 1º Jogo: primeiro lugar do grupo “A” versos segundo
colocado do Grupo “B”; e 2º Jogo: primeiro lugar do grupo “B” versos segundo colocado do Grupo
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“A”, em dois jogos (IDA E VOLTA) com vantagem do empate para a equipe melhor classificada
em toda a competição (somando-se todos os pontos adquiridos em todas as fases). Classificando-se
para a disputa dos terceiro e quatro lugares as equipes perdedoras e, classificando-se para a disputa
de Campeão e Vice Campeão as equipes vencedoras dos jogos desta fase.
FASE FINAL – será composta como se segue:
DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGAR - as duas equipes perdedoras dos jogos da Fase
Semifinal disputam em um único jogo a classificação de 3º e 4º lugares da competição, com
vantagem do empate para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os
pontos adquiridos em todas as fases).
DISPUTA DE CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO – as duas equipes vencedoras dos jogos da fase
semifinal disputam o Título de Campeão e de Vice-Campeão, em (01) um único jogo, sem
vantagem.
- Em caso de empate, o jogo será prorrogado por 20 (vinte) minutos, em dois tempos de 10 (dez)
minutos, com troca de lado e sem descanso.
- Persistindo o empate na prorrogação, o jogo será desempatado por cobrança de 05 (cinco) pênaltis
alternados, por jogadores diferentes e que estavam atuando na prorrogação da partida.
- Permanecendo, ainda, o empate, continuarão sendo cobradas penalidades na forma de um pênalti
por um pênalti, por jogador que estavam participando da prorrogação e não participaram da serie
anterior, até que uma das equipes converta o gol e a outra deixe de fazê-lo por qualquer motivo,
sendo confirmado pelo árbitro da partida.
- Não é permitido durante a cobrança de penalidades máxima a substituição de qualquer atleta,
devendo permanecer em campo somente aqueles que estavam atuando na prorrogação.
- Na prorrogação permanecem válidos as faltas registradas e os cartões aplicados no tempo normal
do jogo.
4. FORMA DE COMPETIÇÃO PARA A CATEGORIA SUPER MÁSTER
A composição da categoria Super Máster terá as seguintes equipes: BRASAL,
EX PANÇÃO, RIVER, TREZE e VIRA COPOS.
A competição terá a seguinte forma:
FASE DE CLASSIFICAÇÃO – as 05 (cinco) equipes jogam entre si, em turno e returno,
classificando-se para a fase de definição como se segue:
Obs: Havendo empate na classificação das equipes na Fase Classificatória entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
1.
2.
3.
4.
5.

maior número de vitórias;
confronto direto;
melhor saldo de goles;
ataque mais positivo; e
sorteio (cara ou coroa).

– No caso de 02 (duas) ou mais Equipes empatarem em um dos critérios previstos
no parágrafo anterior, este fator de desempate será desconsiderado pelas Equipes empatadas,
passando a ser considerado o item seguinte, fazendo a classificação das equipes empatadas, até que
haja uma definição para as equipes envolvidas, ex: 1º lugar, 2º Lugar, 3º lugar, etc...
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FASE SEMI FINAL – será composta das quatro equipes classificadas na Fase de Classificação,
ficando a Fase Semifinal assim definida: 1º Jogo: segundo colocado versos terceiro colocado; e 2º
Jogo: primeiro colocado versos quarto colocado, em (02) dois jogos (IDA E VOLTA) com
vantagem do empate para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os
pontos adquiridos em todas as fases). Classificando-se para a disputa dos terceiro e quatro lugares
as equipes perdedoras e, classificando-se para a disputa de Campeão e Vice Campeão as equipes
vencedoras dos jogos desta fase.
FASE FINAL – será composta como se segue:
DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGAR - as duas equipes perdedoras dos jogos da Fase
Semifinal disputam em 02 (dois) jogos a classificação de 3º e 4º lugares da competição, com
vantagem do empate para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os
pontos adquiridos em todas as fases).
DISPUTA DE CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO – as duas equipes vencedoras dos jogos da fase
semifinal disputam o Título de Campeão e de Vice-Campeão, em (02) dois jogos;
NO SEGUNDO JOGO:
- Em caso de empate, o jogo será prorrogado por 20 (vinte) minutos, em dois tempos de 10 (dez)
minutos, com troca de lado e sem descanso.
- Persistindo o empate na prorrogação, o jogo será desempatado por cobrança de 05 (cinco) pênaltis
alternados, por jogadores diferentes e que estavam atuando na prorrogação da partida.
- Permanecendo, ainda, o empate, continuarão sendo cobradas penalidades na forma de um pênalti
por um pênalti, por jogador que estavam participando da prorrogação e não participaram da serie
anterior, até que uma das equipes converta o gol e a outra deixe de fazê-lo por qualquer motivo,
sendo confirmado pelo árbitro da partida.
- Não é permitido durante a cobrança de penalidades máxima a substituição de qualquer atleta,
devendo permanecer em campo somente aqueles que estavam atuando na prorrogação.
- Na prorrogação permanecem válidos as faltas registradas e os cartões aplicados no tempo normal
do jogo.

5. FORMA DE COMPETIÇÃO PARA A CATEGORIA HIPER MÁSTER
A composição da categoria Hiper Máster terá as seguintes equipes: BRASAL,
EX PANÇÃO, RIVER, TREZE e VIRA COPOS.
A competição terá a seguinte forma:
FASE DE CLASSIFICAÇÃO – as 05 (cinco) equipes jogam entre si, em turno e returno,
classificando-se para a fase de definição como se segue:
Obs: Havendo empate na classificação das equipes na Fase Classificatória entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
1.
2.
3.
4.
5.

maior número de vitórias;
confronto direto;
melhor saldo de goles;
ataque mais positivo; e
sorteio (cara ou coroa).
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– No caso de 02 (duas) ou mais Equipes empatarem em um dos critérios previstos
no parágrafo anterior, este fator de desempate será desconsiderado pelas Equipes empatadas,
passando a ser considerado o item seguinte, fazendo a classificação das equipes empatadas, até que
haja uma definição para as equipes envolvidas, ex: 1º lugar, 2º Lugar, 3º lugar, etc...

FASE SEMI FINAL – será composta das quatro equipes classificadas na Fase de Classificação,
ficando a Fase Semifinal assim definida: 1º Jogo: segundo colocado versos terceiro colocado; e 2º
Jogo: primeiro colocado versos quarto colocado, em (02) dois jogos (IDA E VOLTA) com
vantagem do empate para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os
pontos adquiridos em todas as fases). Classificando-se para a disputa dos terceiro e quatro lugares
as equipes perdedoras e, classificando-se para a disputa de Campeão e Vice Campeão as equipes
vencedoras dos jogos desta fase.
FASE FINAL – será composta como se segue:
DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGAR - as duas equipes perdedoras dos jogos da Fase
Semifinal disputam em 02 (dois) jogos a classificação de 3º e 4º lugares da competição, com
vantagem do empate para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os
pontos adquiridos em todas as fases).
DISPUTA DE CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO – as duas equipes vencedoras dos jogos da fase
semifinal disputam o Título de Campeão e de Vice-Campeão, em (02) dois jogos;
NO SEGUNDO JOGO:
- Em caso de empate, o jogo será prorrogado por 20 (vinte) minutos, em dois tempos de 10 (dez)
minutos, com troca de lado e sem descanso.
- Persistindo o empate na prorrogação, o jogo será desempatado por cobrança de 05 (cinco) pênaltis
alternados, por jogadores diferentes e que estavam atuando na prorrogação da partida.
- Permanecendo, ainda, o empate, continuarão sendo cobradas penalidades na forma de um pênalti
por um pênalti, por jogador que estavam participando da prorrogação e não participaram da serie
anterior, até que uma das equipes converta o gol e a outra deixe de fazê-lo por qualquer motivo,
sendo confirmado pelo árbitro da partida.
- Não é permitido durante a cobrança de penalidades máxima a substituição de qualquer atleta,
devendo permanecer em campo somente aqueles que estavam atuando na prorrogação.
- Na prorrogação permanecem válidos as faltas registradas e os cartões aplicados no tempo normal
do jogo.

6. FORMA DE COMPETIÇÃO PARA A CATEGORIA LIVRE FEMININA
A composição da categoria Livre Feminina terá as seguintes
BROOKLYN GIRLS, CATU, COLEGUINHAS, FAVELA, NATIVA, PARCERIA.

equipes:

A competição terá a seguinte forma:
FASE DE CLASSIFICAÇÃO – as 06 (seis) equipes jogam entre si, em turno e returno,
classificando-se para a fase de definição como se segue:
Obs: Havendo empate na classificação das equipes na Fase Classificatória entre
duas ou mais equipes por PONTOS GANHOS, far-se-á o desempate conforme se segue:
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1.
2.
3.
4.
5.

maior número de vitórias;
confronto direto;
melhor saldo de goles;
ataque mais positivo; e
sorteio (cara ou coroa).

– No caso de 02 (duas) ou mais Equipes empatarem em um dos critérios previstos
no parágrafo anterior, este fator de desempate será desconsiderado pelas Equipes empatadas,
passando a ser considerado o item seguinte, fazendo a classificação das equipes empatadas, até que
haja uma definição para as equipes envolvidas, ex: 1º lugar, 2º Lugar, 3º lugar, etc...

FASE SEMI FINAL – será composta das quatro equipes classificadas na Fase de Classificação,
ficando a Fase Semifinal assim definida: 1º Jogo: segundo colocado versos terceiro colocado; e 2º
Jogo: primeiro colocado versos quarto colocado, em (01) um jogo (IDA) com vantagem do empate
para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os pontos adquiridos em
todas as fases). Classificando-se para a disputa dos terceiro e quatro lugares as equipes perdedoras
e, classificando-se para a disputa de Campeão e Vice Campeão as equipes vencedoras dos jogos
desta fase.
FASE FINAL – será composta como se segue:
DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGAR - as duas equipes perdedoras dos jogos da Fase
Semifinal disputam em 01 (um) jogo a classificação de 3º e 4º lugares da competição, com
vantagem do empate para a equipe melhor classificada em toda a competição (somando-se todos os
pontos adquiridos em todas as fases).
DISPUTA DE CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO – as duas equipes vencedoras dos jogos da fase
semifinal disputam o Título de Campeão e de Vice-Campeão, em 01 (um) jogo;
- Em caso de empate, o jogo será prorrogado por 20 (vinte) minutos, em dois tempos de 10 (dez)
minutos, com troca de lado e sem descanso.
- Persistindo o empate na prorrogação, o jogo será desempatado por cobrança de 05 (cinco) pênaltis
alternados, por jogadores diferentes e que estavam atuando na prorrogação da partida.
- Permanecendo, ainda, o empate, continuarão sendo cobradas penalidades na forma de um pênalti
por um pênalti, por jogador que estavam participando da prorrogação e não participaram da serie
anterior, até que uma das equipes converta o gol e a outra deixe de fazê-lo por qualquer motivo,
sendo confirmado pelo árbitro da partida.
- Não é permitido durante a cobrança de penalidades máxima a substituição de qualquer atleta,
devendo permanecer em campo somente aqueles que estavam atuando na prorrogação.
- Na prorrogação permanecem válidos as faltas registradas e os cartões aplicados no tempo normal
do jogo.

7. FORMA DE COMPETIÇÃO PARA A CATEGORIA SESSENTÃO
A Categoria Sessentão Masculino: AGUARDANDO AS FICHAS
INSCRIÇÕES E AS DEFINIÇÕES DOS REPRESENTANTES DE EQUIPES.

DE

Capítulo IV
DA REFORMULAÇÃO DO REGULAMENTO
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Art 4º. De conformidade com as resoluções disciplinares do Departamento de Esportes e
das deliberações resultantes da vontade da maioria de representantes presentes no Congresso
Técnico, realizado às 10:00 horas do dia 20 de maio de 2018, Na Churrasqueira nº 55 do Clube, o
Regulamento do Campeonato de Futebol Soçaite – 2018, fica acrescido como segue:
“.........................................................................
As inscrições serão realizadas mediante
depespasseb@gmail.com junto ao Departamento de Esportes da ASSEB.
........................................................................
Art.

7º.

ofício

e/ou

e-mail:

§ 4º Somente poderá participar do Campeonato os atletas previamente inscritos pela
Equipe. Sendo no máximo de 22 (vinte e dois) atletas e 2 (dois) componentes da comissão técnica, e
no mínimo 12 (doze) atletas.
........................................................................
§ 6º As Equipes podem realizar alterações nas inscrições, admitindo ou excluindo
atletas e comissão técnica, até o final da Fase Classificatória, desde que o atleta admitido não
possua vínculo com outra Equipe da mesma categoria, “TENDO ATUADO OU NÃO”. Ou sócio
“ATIVO” na secretaria da ASSEB. O atleta substituído fica impedido de atuar no Campeonato de
Futebol Soçaite, na categoria em que for substituído, podendo, ainda, ser reinscrito na equipe
anterior ou atuar por outra equipe de outra categoria.
........................................................................
a. A inscrição do atleta somente será considerada quando no prazo de 72 (setenta e
duas) horas antes do jogo, tenha sido remetida para o Departamento de Esportes.
........................................................................
b. Observar que um atleta inscrito por outra equipe da mesma categoria, estará
impedido de jogar, tornando-se um jogador irregular.
........................................................................
c. Atleta, ou Comissão Técnica suspenso em qualquer situação, não poderá ser
substituídos.
........................................................................
d. As inscrições de atletas ou comissão técnica, não aprovada pelo Departamento de
Esportes da ASSEB, serão finalizadas e arquivadas, cabendo novas alterações mediante Ficha de
Inscrição de Equipe atualizada, conforme Art. 7º, § 4º e § 6º.
.............................................................................
Art 72. Os Cartões disciplinares recebidos são cumulativos para todo o campeonato.
Parágrafo Único - Para todas as categoria: quando a equipe for advertida com Cartão
Amarelo e/ou penalizada com Cartão Vermelho para pessoa, menor ou maior, que se encontrar
indevidamente no Banco de Reservas e não constar da Súmula de Jogo, está advertência (Cartão
Amarelo) ou penalização (Cartão Vermelho) que será atribuída ao Técnico se estiver presente, ao
Auxiliar Técnico na falta do Técnico ou para o Capitão da Equipe na falta do Técnico ou do
Auxiliar Técnico.
.............................................................................
Art 73. Aos Técnicos de Equipe é permitido dar instruções, em pé, à beira do campo, na
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área técnica delimitada, após dar as instruções deve retornar para o Banco de Reservas.
............................................................................
Art 74. O presente Regulamento disciplina o Campeonato de Futebol Soçaite, em
grama natural, da ASSEB, prevalecendo sobre as Regras Oficiais em todos os sentidos.
............................................................................
Art. 75. Os casos omissos ao presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria
Executiva
da ASSEB.
............................................................................
Art. 76. Com a formalização da Inscrição da Equipe no Campeonato de Futebol
Soçaite, em grama natural, da ASSEB, junto ao Departamento de Esportes, todos os inscritos na
competição aceitam integralmente todas as Normas preconizadas neste Regulamento.
............................................................................
Art. 77. As apelações relacionadas com atividades desenvolvidas no Campeonato de
Futebol Soçaite da ASSEB, desde que fundamentadas em dispositivos legais, terão como Fórum
máximo a Diretoria Executiva da ASSEB, não cabendo qualquer tipo de ação fora da esfera
administrativa da Associação.
Parágrafo único – As apelações que não estiverem fundamentadas em dispositivos
legais serão sumariamente arquivadas.
............................................................................
Art 78. O presente regulamento entra em vigor nesta data, ficando revogadas todas as
disposições em contrário.
.............................................................................”

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art 5º. Ficam definidos os dias de jogos para as categorias, conforme se segue:
a) Categoria Livre – Sábados a tarde e Domingo pela manhã;
b) Categoria Veterana – Sábados pela manhã e a tarde;
c) Categoria Máster – Sábado pela manhã e tarde;
d) Categoria Super Máster – Domingo pela manhã; e
e) Categoria Hiper Máster – Sexta feira a noite.
Art 6º. O presente Anexo complementa e retifica o Regulamento do Campeonato de
Futebol Soçaite, em grama natural, da ASSEB, prevalecendo sobre as Regras Oficiais em todos os
sentidos.
Art 7º. O presente Anexo entra em vigor nesta data, revogando-se qualquer disposição
em
contrario.

15

Brasília, DF, 20 de maio de 2018.

JERONIMO BARBOSA DE SOUZA
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LUIZ HUMBERTO DORNELLES LOPES
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KLEBER SANTOS
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ELIZEU SILVA DOS SANTOS
Assessor de Esportes da ASSEB

CARLOS DA SILVA BRANDÃO
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