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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 2020, 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 Super Máster: NÃO HOUVE PRETENDENTES 

  

§2º. – A Categoria Veterana: AMIGOS DO GAMA; BANDEIRANTE GLORIOSO; 

BROOKLYN; LEÕES DO CERRADO; LOKS; MUITA TRETA; e VIRA COPOS. 

 

§3º. – A Categoria Máster: ASA BRANCA; BANDEIRANTE GLORIOSO; BROOKLYN; 

LOKS; RIVER; RIVER B;  e URUBU. 

 

§4º. – A Categoria Super Máster: NÃO HOUVE PRETENDENTES.  

 

§5º. – A Categoria Hiper Máster: NÃO HOUVE PRETENDENTES.  
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§6º. - A Categoria livre feminina terá as seguintes equipes: NÃO HOUVE 

PRETENDENTES.  

 

§7º. - A Categoria Jovens e Novos terá as seguintes equipes: NÃO HOUVE 

PRETENDENTES.  

 

 

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 as categorias veterana e máster será como se segue: 

 

a) FASE DE CLASSIFICAÇÃO – Turno único, classificando-se as 04 (quatro) equipes 

mais bem classificadas. 

 

(1) 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: 

 

(a). maior número de vitórias; 

(b). confronto direto; 

(c). melhor saldo de gols; 

(d). ataque mais positivo; e 

(e). sorteio (cara ou coroa). 

 

 (2) 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... 

 

b) FASE SEMI FINAL – será composta das quatro equipes mais bem classificadas na 

Fase anterior, ficando a Fase Semifinal assim definida: 1º Jogo: segundo lugar do grupo versos terceiro 

colocado; e 2º Jogo: primeiro lugar versos quarto colocado, em jogo único, com vantagem do empate para 

a equipe mais bem classificada na competição. Classificando-se para a disputa de 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. 

 

c) FASE FINAL – será composta como se segue: 

 

1) 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, 

SEM VANTAGENS. Em caso de empate, o jogo será desempatado por cobrança de 05 (cinco) pênaltis 

alternados, por jogadores diferentes e que estavam atuando na partida. Permanecendo, ainda, o empate, 

continuarão sendo cobradas penalidades na forma de um pênalti por um pênalti, por jogador que estavam 

participando da partida e não participaram da série 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.   

 

 

2) 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 jogo único, SEM 
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VANTAGENS. 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.   

 

(a) 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. 

 

(b) Na prorrogação permanecem válidos as faltas registradas e os cartões aplicados no 

tempo normal do jogo. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art 4º.   Ficam definidos os dias de jogos para as categorias, conforme se segue: 

 

a. Categoria Veterana – Sábados pela manhã e à tarde (rodada integral); e 

b. Categoria Máster – Sábado pela manhã (rodada integral com uma folga); 

 

Art 5º.   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 6º. O presente Anexo entra em vigor nesta data, revogando-se qualquer disposição em 

contrário.  

Brasília, DF, 24 de abril de 2021 
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