
 
                  GERÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTES 

 

INFORMAÇÕES DO 12º TORNEIO INTERNO DE FUTEVÔLEI DA ASBAC 

- Serão aceitas inscrições avulsas até às 17h do dia 13 de julho (Quinta-feira). Não haverá 
prorrogação de inscrição. 

- O Congresso Técnico será no dia 13 de julho (Quinta-feira). 

- O Torneio será realizado no dia 15 de julho (Sábado). 

- As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Site da Asbac, acessando Torneios e Eventos 
no Menu: Esportes. 

- Todo atleta deverá preencher no site obrigatoriamente o nome, data de nascimento, tamanho da 
camiseta, qual a categoria, lado da quadra em que o atleta joga, informar o nº da matrícula se for 
associado da Asbac ou o nº da matrícula se for aluna da Escola de Futevôlei, confirmar que está 
ciente do Regulamento do 12º Torneio Interno de Futevôlei da Asbac e que o (a) atleta está apto (a) à 
prática esportiva e aceita os riscos inerentes ao Evento, isentando a Associação dos Servidores do 
Banco Central – Asbac Brasília de qualquer responsabilidade sobre sua saúde. O participante cede 
todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que 
vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, 
promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

- Caso algum interessado tenha dificuldade em fazer a inscrição pelo site ou não tenha equipamento 
e acesso à internet, poderá comparecer na Gerência de Esportes para utilizar e realizar a inscrição 
com suporte do Clube. Horário de Funcionamento da Gerência de Esportes: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h.  

- Valor da Inscrição com direito a camiseta do Evento: 

. Associado da Asbac – R$ 30,00 (Por atleta) 

. Aluno da Escola de Futevôlei Não Associado da Asbac – R$ 40,00 (Por atleta) 

. Atleta convidado não Associado da Asbac – R$ 50,00 (Por atleta).  

Obs. Os atletas convidados serão indicados pela Comissão Organizadora do Evento. 

Categorias: 

- Principal A / Master (Masculino) 

- Intermediário B (Masculino) 

- Iniciante / Escolinha (Masculino) 

- Iniciante / Escolinha (Misto) 

- A formação das duplas será definida pela Comissão Organizadora e através de sorteio no Congresso 
Técnico. 

- Serão entregues troféus para as três primeiras duplas de cada categoria. Para formar a categoria 
deve ter no mínimo quatro duplas.  

- Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: 
esportes@asbac.com.br 


