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- Seja representante e monte a sua equipe para participar da competição de Futebol mais tradicional do 
Clube. Para ser representante, a pessoa deve ser associada da Asbac e está em dia com as obrigações com o 
Clube. Interessados devem procurar a Gerência de Esportes da Asbac. 

- Equipes já confirmadas: Atlas Unidos, Dez-Treinados, Experi F.R., Findi Carreira, Galáticos F.R., 
Independente, Laranja Mecânica do Brasil e Pegação É Talento. 

- Inscrições online a partir do dia 7 de agosto (Quarta-feira) para os atletas associados e não associados da 
Asbac, desde que tenham sido convidados para participar e tenham entrado em acordo com um dos 
representantes das Equipes. Obs. O atleta que se inscrever sem ter sido convidado por algum representante 
de equipe, terá sua inscrição cancelada e o valor pago será reembolsado. 

- O início do Campeonato está confirmado para 17 de agosto (Sábado).   

- Serão permitidas até a sexta-feira antes da 1ª rodada do 2º turno, inscrições de novos atletas se houver 
vagas na equipe ou substituição de atletas lesionados, desde que com comprovação e laudo médico. 

- A cada rodada serão realizados 4 jogos aos sábados a partir das 8h e eventualmente em um dia de semana à 
noite se for preciso para completar a tabela. 

- Cada equipe poderá inscrever 2 goleiros não associados da Asbac e dos atletas de linha, pelo menos 25% 
desses atletas deverão ser associados da Asbac. Ex. Se a equipe inscrever 20 atletas de linha, pelo menos 5 
atletas devem ser associados da Asbac. Já no caso de um ou dois goleiros forem associados da Asbac, esses 
poderão entrar na contabilidade dos 25% de atletas associados. 

- Poderão se inscrever, atletas de linha nascidos em 1979 e anos anteriores, 2 (dois) atletas de linha nascidos 
em 1980, e até 6 (seis) atletas de linha nascidos em 1980, 1981 ou 1982. Os goleiros são livres, desde que 
sejam maior de 16 anos. 

- As inscrições serão realizadas exclusivamente no Site da Asbac: www.asbac.com.br, acessando a página do 
Evento no Menu: Esportes.  

- Todo atleta deverá efetuar um cadastro no site e preencher obrigatoriamente o nome, data de nascimento, 
telefone, e-mail, CPF, equipe que vai representar, informar o nº da matrícula se for associado da Asbac, 
confirmar que está ciente do Regulamento do 44º Campeonato de Futebol Campo Veterano da Asbac 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 
reembolso do valor da taxa de inscrição; que confirma que entrou em contato com o representante e foi 
autorizado a inscrever-se na equipe; que deverá estar em dia com os pagamentos das mensalidades se for 
associado, e ainda taxas de cartões ou outra despesa diante do Clube; que não deve se encontrar suspenso 
das atividades do Clube por razões disciplinares; que não poderá utilizar e jogar com chuteira de travas até 
a data definida pelo Clube; e que cede todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao 

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


 

GERÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTES 

 

44º Campeonato de Futebol de Campo Veterano da Asbac 
Informações 
Asbac | Gerência Executiva de Esportes 

 

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.  

- Não estará disponível para o público em geral a opção de inscrição de goleiro pelo site, pois no caso 
específico dessa posição, os próprios representantes de equipes que indicarão seus goleiros. Caso alguém se 
interesse em ser goleiro, deve entrar em contato com a Gerência de Esportes que repassará aos 
representantes e eles decidirão se inscrevem ou não.    

- 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 e realizar a inscrição com suporte do Clube. 
Horário de Funcionamento da Gerência de Esportes: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  

- Atleta de menor idade a partir de 16 anos poderão participar desde que, com autorização dos responsáveis. 
A inscrição poderá ser realizada normalmente pela internet, mas no dia que for receber o uniforme e jogar 
pela equipe, o responsável pelo atleta deverá assinar o documento de autorização.  

- Valor da Inscrição com direito ao “KIT” contendo camisa, calção e meião do Campeonato: 

. Associado da Asbac – R$ 130,00 (Por atleta).    

. Não Associado da Asbac – R$ 350,00 (Por atleta).  

- Formas de pagamento: boleto bancário até o dia 10/8/2019 ou em 1X no cartão de crédito.  

- Obs. Dependendo do valor da inscrição, o sistema do site libera e o participante poderá optar por parcelar 
o valor em até 12X no cartão de crédito, e nesse caso serão acrescidas taxas de juros. 

- A Asbac vai continuar com a Parceria com a empresa Bora Soluções Esportivas, portanto oferecerá um 
ambiente exclusivo do 44º Campeonato de Futebol de Campo Veterano da Asbac no APP da empresa, onde 
todos os atletas e qualquer pessoa poderá acompanhar praticamente tudo o que acontece na competição 
pelo celular. No aplicativo serão inseridas as fotos individuais dos jogadores, tabela dos jogos, classificação, 
artilharia, cartões amarelos e vermelhos, lista de suspensos da rodada, goleiro menos vazado, relação dos 
jogadores das equipes, seleção da rodada, resenhas e resumo da rodada.   

- Os kits serão entregues momentos antes dos jogos da primeira rodada do Campeonato. 

- Fórmula de Disputa a ser definida pela Gerência de Esportes e Representantes de Equipes. 

- Serão entregues troféus e medalhas para as equipes campeã, vice-campeã e 3ª colocada, e ainda troféus 
para artilheiro, goleiro menos vazado, atleta destaque e equipe mais disciplinada. 

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

 

http://www.asbac.com.br/
mailto:esportes@asbac.com.br
https://www.instagram.com/esportesasbacbrasilia/

