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NOTA OFICIAL Nr 004/2022/DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA ASSEB 
 

Com a autorização da Diretoria Executiva, o Departamento de Esportes, de acordo com as 

Normas vigentes, publica para conhecimento dos associados da ASSEB o seguinte Edital: 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE 

EM GRAMA NATURAL / SEGUNDO SEMESTRE 2022 

 

1. Da Convocação 

 

-  O Departamento de Esportes da Associação de Esporte e Lazer dos Subtenentes e 

Sargentos do Exército em Brasília – ASSEB, vem por meio deste Edital CONVIDAR todos 

os associados e seus dependentes para participar do Campeonato de Futebol Soçaite em 

grama natural / segundo semestre de 2022, a ser realizado nos campos de futebol de grama 

natural da ASSEB. 

 

2. Da Inscrição 

 

a) Todas as categorias de sócios e seus dependentes podem participar do Campeonato de 

Futebol Soçaite em grama natural / segundo semestre de 2022, montando uma equipe ou se 

inscrevendo em uma das equipes já tradicionais, mediante entendimento com os integrantes 

daquela equipe; 

b) As equipes podem ser formadas por grupos de Organização Militar, setor de moradia, 

turmas de formação, grupos por afinidade, grupos tradicionais ou por livre escolha. 

 c. A inscrição da equipe será efetivada por um Representante de Equipe ao entregar a 

Ficha de Inscrição da Equipe no Departamento de Esportes; 

d. Os associados podem, a partir desta data, retirar a Ficha de Inscrição da equipe no Sítio 

da Associação (www.asseb.com.br); 

e. Não há custos para o associado e/ou dependente se inscrever na Competição; 

f. Número de participantes inscritos por equipe: 

Categoria veterana e Livre: Limite máximo de 25 (vinte e cinco) atletas e mínimo 14 

(catorze) atletas; 01 (um) Técnico; e 01 (um) Auxiliar Técnico, perfazendo um total de no 

máximo 27 (vinte e sete) inscritos; e 

Categoria máster, super máster e hiper máster: Limite máximo de 22 (vinte e dois) atletas 

e mínimo 14 (catorze) atletas; 01 (um) Técnico; e 01 (um) Auxiliar Técnico, perfazendo um 

total de no máximo 24 (vinte e quatro) inscritos.   

 

http://www.asseb.com.br/
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g. O Campeonato de Futebol Soçaite em grama natural / segundo semestre de 2022, será 

dividido nas seguintes categorias: 

a) Hiper máster – sócios nascidos no ano de 1966 e anteriores;; 

b) Super máster – sócios nascidos no ano de 1972 e anteriores; 

c) Máster – sócios nascidos no ano de 1978 e anteriores; 

d) veterana – sócios nascidos no ano de 1987 e anteriores; 

e) Livre – sócios acima de 14 (quatorze) anos; e 

f) Jovens – sócios menores de 18 (dezoito) anos. 
     

          

3. Do 1º Congresso Técnico 

 

a. Dos participantes, local, data e horário 

 

1) Participantes: Departamento de Esportes da ASSEB, Representantes, Capitães de        

equipes, atletas e demais associados interessados. 

2) Local: Salão Social da ASSEB. 

3) Data e Horário: dia 30 (sábado) de julho de 2022 - às 10:00 horas. 

 

b. Pautas da Reunião do 1º Congresso Técnico 

1) Abertura 

2) Regulamento da Competição 

3) Objetivo da competição 

4) Faixa etária das categorias (em votação) 

5) Disciplina “número de faltas” (em votação) 

6) Disciplina "acumulação de fase para os Cartões" (em votação) 

7) Datas e horários para a realização dos jogos (em discussão)  

8) Tipo e forma da competição (em discussão) 

9) Datas e horários para a realização dos jogos (em discussão)  

11) Arbitragem (informação) 

12) Início da competição (em discussão) 

13) Encerramento. 

 

4. A Diretoria da ASSEB, congratula-se com todos os associados e agradece a       participação 

efetiva nas competições deste ano em curso e convida-os para darmos continuidade do nosso 

campeonato visando o novo clube. 

   

Sejam bem vindos! 

 

JABER IBRAHIM 

Diretor de Esportes da ASSEB 


