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DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA ASSEB 
CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE EM GRAMA NATURAL DE 2021 

 

 

CONGRESSO TÉCNICO EXTRAORDINÁRIO 
 
Congresso Técnico Extraordinário 

Local: Salão Social da ASSEB 

Data: 25 de julho de 2021 

Horário: 10:00 horas   

 

Conforme debate no Congresso Técnico Extraordinário para o campeonato de Futebol Soçaite e atividades 

desportivas da ASSEB, para o segundo semestre do corrente ano, convocado via WhatsApp após 

apresentação e respostas as dúvidas, ficou estabelecido o seguinte: 

 

1) Serão, ainda, 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, a mensalidade paga referente ao mês de agosto, concede direito ao atleta jogar no dia 

31 de julho de 2021; 

 

2) Início da competição: está estabelecido que terá seu início em 31 de julho de 2021.; 

 

3) Está mantida a decisão do Congresso Técnico, onde os Cartão amarelo, após a fase de classificação, 

serão anulados 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) Fica mantido os limites de inscrição para a categoria veterana de 25 (vinte e cinco) atletas e para a 

categoria máster de 22 (vinte e dois) atletas. 

 

 

5) Composição do Campeonato: 

a. Categoria Veterana:  

Equipes confirmadas: 10 (dez) equipes (Amigos do Gama, Bandeirante Glorioso, Boreu, 

Brooklyn, Leões do Cerrado, Loks, Muita Treta; Mula Manka; Trintão de Ouro e Vira Copos) 

 

b. Categoria Máster:  

Equipes confirmadas: 08 (oito) equipes (Asa Branca, Bandeirante Glorioso, Brooklyn, Loks, 

River, River B; Trintão de Ouro e Urubu) 

 

6) Forma de Competição 

Campeonato será processado em quatro fases: 

a) Fase de Ordenação, será jogado em turno único, ordenando-se as equipes para a fase de Grupos; 

b) Fase de Grupo, as equipes estarão ordenadas em 02 (dois) Grupos:  

Grupo “A”: Equipes classificadas ímpares; e Grupo” B”: as equipes classificadas pares  

c)Fase Semifinal, jogam o primeiro colocado de um Grupo contra o segundo colocado do outro 

Grupo, com vantagens de empate para os primeiros colocados;  
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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, com dois tempos de 10 minutos, persistindo o empate, o 

desempate será por cobrança de cinco pênaltis alternados. 

d) Nas duas categorias os jogos serão realizados aos sábados, a rodada será completa e terá início 

as 09:00 horas. 

 

 

7) Ficou esclarecido que o Departamento de Esportes irá confeccionar as Tabelas, ajustando os 

horários para não haver conflito para as equipes que, colaborando com o Campeonato, irão 

participar das duas competições, são elas: Brooklyn, Trintão de Ouro, Loks e Bandeirante 

Glorioso. 

8)  Acorda-se que entre uma competição e outra o deslocamento dos atletas poderá acarretar atraso 

no início do jogo e nesses casos não haverá consignação de W.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. 

Que a nossa união nos fortaleça para que a nossa associação continue grande! 

 

 Respeitosamente. 

 

Brasília, DF, 25 de julho de 2021. 

 

Departamento de Esportes da ASSEB 
 


