ASSOCIAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS
DO EXÉRCITO EM BRASILIA – ASSEB
CNPJ 18.357.857/0001-29 e IE 07.656.027/001-15
Fundada em 1º de junho de 2013
Endereço: Setor de Clubes Sul - Trecho 2 - Conjunto 01 - Lote 10 – Asa Sul – Brasília/DF
Tlf: (61) 3226-5131 / E-mail: depespasseb@gmail.com e Site: https://www.asseb.com.br

RESUMO DAS DECISÕES DO II CONGRESSO – BASEADO NA NOTA OFICIAL Nr 003/2021
DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA ASSEB
O a prática desportiva tem como objetivo estreitar os laços de amizade entre os associados, bem como
fazer o congraçamento entre familiares e amigos para uma salutar convivência.
Conforme debate no 2º Congresso Técnico para o campeonato de Futebol Soçaite e atividades desportivas
da ASSEB, para o primeiro semestre do corrente ano, ficou estabelecido o seguinte:
1) Serão admitidos ex-sócios, sócios inadimplentes e novos sócios sem cobrança de joia e anistia de
dívidas de mensalidades, devendo o associado procurar a Secretaria do Clube e efetivar a sua
inscrição;
2) Início da competição, aguardando um parecer oficial da Secretaria de Esportes do GDF;
3) Cartão amarelo, após a fase de classificação, serão anulados todos os cartões amarelos abaixo de
02 (dois) cartões, permanecerá suspenso para o primeiro jogo da semifinal o atleta que tiver
recebido o 3º cartão amarelo;
4) Limite de inscrição para a categoria veterana será de 25 (vinte e cinco) atletas e para a categoria
máster será de 22 (vinte e dois) atletas.

5) Decisões:
a. Categoria Veterana:
Equipes confirmadas: 08 (oito) equipes (Amigos do Gama, Bandeirante Glorioso, Boreu,
Brooklyn, Leões do Cerrado, Loks, Muita Treta e Vira Copos)
b. Categoria Máster:
Equipes confirmadas: 07 (sete) equipes (Asa Branca, Bandeirante Glorioso, Brooklyn, Loks,
River, River B e Urubu)
6) Forma de Competição
Campeonato será processado em três fases:
a) Fase de Classificação, será jogado em turno único, classificando-se os quatro primeiros
colocados;
b) Fase Semifinal, jogam o primeiro com o quarto colocado e o segundo com o terceiro colocado,
com vantagens de empate para os primeiro e segundo colocados;
c) Fase Final, jogam pela disputa de terceiro e quarto lugar, as equipes perdedoras da fase
semifinal, sem vantagens, havendo empate no tempo de jogo normal, o desempate será por
cobrança de cinco pênaltis alternados. Para a disputa do Campeão, não haverá vantagens para as
equipes, havendo empate, será jogado uma prorrogação de vinte minutos, persistindo o empate, o
desempate será por cobrança de cinco pênaltis alternados.
d) Todos os jogos serão realizados aos sábados, a rodada será completa e terá início as 09:00
horas.
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7) As inscrições dos atletas que irão compor as equipes devem ser encaminhadas o mais breve
possível para que o Departamento de Esportes possa relaciona-los para que constem da Súmula de
jogo.
Que a nossa união nos fortaleça para que a nossa associação continue grande!

Respeitosamente.

Brasília, DF, 25 de abril de 2021.

Departamento de Esportes da ASSEB
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