
 
 

 
 

INFORMAÇÕES DO XI JOGOS INTERNOS DO BANCO CENTRAL 2018 

- O XI Jogos Internos do Banco Central será realizado no período de 22/9 a 25/11/2018. 

- 8 (Oito) Times: 

. Minions - DIREC (COMUN/DEATI/DEPEF)/DIREX (DERIN/DERIS) – (Equipe Amarela)  

. Infinitas Cãibras - DEMAP/DESEG/MECIR – (Equipe Azul Claro)  

. Real BC - UNIBC/DEPES/DEAFI/DEPOG – (Equipe Azul Royal)  

. Basileia - DIFIS (DECON/DEGEF/DESIG/DESUC/DESUP)/DINOR (DENOR/DEREG) – (Equipe Branca)  

. Sacão de Ouro - SECRE/AUDIT/OUVID/COGER/ASPAR/DIORF (DEROP/DERES/DEORF/DECAP) – (Equipe Cinza)  

. Black Swan - DIPOM (DEPIN/DEBAN)/DIPEC (DEPEC/DEPEP/DSTAT)/PGBC /CENTRUS – (Equipe Preta)  

. It Blood - DEINF – (Equipe Vermelha)  

. Papa Tudo - ASBAC/FENASBAC – (Equipe Verde)  

- Nos Times formados por Departamentos do Banco Central poderão participar os servidores, prestadores de 
serviços, estagiários, menores aprendizes e aposentados, devidamente registrados no Bacen e seus dependentes 
(esposa, marido, namorada, namorado, filhos, pais e irmãos). 

- No Time da Asbac/Fenasbac e da Centrus que faz parte de outro Time, poderão participar os funcionários, 
prestadores de serviços, estagiários e menores aprendizes, devidamente registrados em uma das Instituições e 
seus dependentes (esposa, marido, namorada, namorado, filhos, pais e irmãos). 

- O prazo final das inscrições dos atletas será até 5 (cinco) dias antes da realização ou início de cada modalidade 
esportiva que consta no Cronograma. As informações completas sobre as modalidades constarão no Regulamento. 

- As inscrições dessa edição serão exclusivas pelo site, portanto não haverá inscrições no Posto da Asbac no Bacen 
através de ficha de papel. A Asbac adotou esse formato para todos os eventos esportivos promovidos pelo Clube. 

- As inscrições serão realizadas exclusivamente no Site da Asbac: www.asbac.com.br/jogosinternos.  

- Todo atleta deverá efetuar um cadastro no site e preencher obrigatoriamente o nome, data de nascimento, 
telefone, e-mail, categoria, tamanho da camiseta, Time que faz parte, associado ou não da Asbac, confirmar que 
está ciente das Informações e Regulamento do XI Jogos Internos do Banco Central 2018 e que 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.  

- Deverá também marcar no momento da inscrição as seguintes opções: está ciente que não haverá devolução do 
valor da taxa de inscrição em hipótese alguma; que confirma que foi convidado por um dos Coordenadores e têm 
vínculo com algum Departamento ou Instituição do Time, ou é parente de algum participante do Time; e que 
concede 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. 

http://www.asbac.com.br/jogosinternos.


 
 

 
 

- Valor da inscrição com direito a uma camiseta e a participar das 20 modalidades do Evento Esportivo: 

. R$ 50,00 (Por atleta).  

- Formas de pagamento: boleto bancário, cartão de débito ou em 1X no cartão de crédito. Caso o participante 
opte por parcelar o valor da inscrição no cartão de crédito, será acrescida a taxa de 4,5% para 2X. 

- Se 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 o computador com internet e realizar a inscrição 
no Clube, ou então poderá ligar no telefone 3212-5424 para receber o suporte dos funcionários do setor.  

- Horário de Funcionamento da Gerência de Esportes da Asbac: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  

- Os interessados com idade inferior a 18 anos poderão participar desde que, com autorização dos pais ou 
responsáveis. A inscrição poderá ser realizada normalmente pela internet, mas no dia que for competir, o 
responsável pelo menor de idade deverá preencher e assinar um documento de autorização.  

- No caso das modalidades coletivas de Basquetebol, Futebol Society, Futsal e Voleibol, qualquer atleta que já 
esteja inscrito pelo menos em uma das modalidades dos Jogos Internos poderá ser incluído e participar mesmo 
que ele não tenha inscrito anteriormente. Para confirmar a inscrição, o atleta deverá comparecer no dia da 
partida com a camiseta da Equipe, antecedência mínima de 20 minutos e apresentar documento de identificação, 
pois será consultado na lista geral de inscritos. Essa inscrição também poderá ser via e-mail com 24h de 
antecedência. 

- A camiseta não será entregue no ato da inscrição, e sim nas datas e locais divulgados posteriormente pela 
Comissão Organizadora onde deverá retirá-la. Também há a possibilidade dos próprios Coordenadores ajudarem 
nesse processo de entrega de camisetas aos atletas das suas Equipes. 

- Não haverá Abertura do XI Jogos Internos do Banco Central 2018. 

- Será realizada uma Fan Fest no mês de outubro, provavelmente em 13/10/2018 (sábado), no fim da tarde. 
Podendo ser na Prainha ou Varanda Tropical, pois vai depender das condições climáticas. A Organização verificará 
o melhor formato, mas a princípio seria um evento exclusivo para os participantes do XI Jogos Internos do Banco 
Central 2018 com DJ, Food Trucks, entre outros.  

- A Solenidade de Encerramento será um Coquetel de Premiação no Banco Central durante a semana, 
provavelmente em 29 ou 30/11/2018. 

- Mais informações:  

www.asbac.com.br/jogosinternos / Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br 

http://www.asbac.com.br/jogosinternos
mailto:esportes@asbac.com.br

