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- Inscrições individuais até o dia 9 de março (terça-feira) ou até esgotarem as vagas. 

- O início do Torneio está confirmado para 21 de março (Domingo).  

- Os jogos serão realizados aos domingos em Campo de Futebol Society com grama natural. 

- Estamos ainda em um período delicado de pandemia, portanto todos deverão seguir os protocolos e 
medidas de segurança estabelecidos pelo Clube na entrada e durante os jogos da competição. 

- A expectativa é a formação de até 6 (seis) Equipes por categoria, pois vai depender do número de 
atletas inscritos. Os uniformes serão confeccionados e praticamente idênticos com os originais das 
Seleções da Eurocopa.  

- O sorteio e formação das equipes será no dia da abertura do Torneio. Os membros da Gerência de 
Esportes com os pais e responsáveis dos atletas formarão as equipes por posição, idade e nível dos 
atletas inscritos. Logo após haverá o sorteio dos times que cada equipe representará, serão entregues 
os kits de uniformes e definidos os jogos da 1ª rodada que serão na sequência. 

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

- Poderão se inscrever atletas (crianças e adolescentes) associados ou não associados da Asbac, 
nascidos entre 2006 a 2015, e serão criadas as categorias de acordo com o número de atletas inscritos. 

- Todo atleta deverá efetuar um cadastro no site e preencher obrigatoriamente o nome, data de nascimento, CPF, 
telefone, e-mail, posição (Goleiro, Zagueiro, Meio de Campo ou Atacante), informar o nº da matrícula se for 
associado da Asbac, o nº da matrícula e nome do Clube parceiro se for associado de outro Clube que fez parceria 
com a Asbac, confirmar que está ciente do Regulamento do 11º Torneio de Futebol Society Infantil 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 em hipótese alguma; que deverá estar em dia com os 
pagamentos das mensalidades se for Associado da Asbac; que não deve se encontrar suspenso das 
atividades do Clube por razões disciplinares; que aceitará jogar independente de qual for a equipe que 
seja sorteado; que não poderá utilizar e jogar com chuteira de travas; e que de acordo com a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, cede todos os direitos de 
utilização, publicação e compartilhamento de imagens e dados pessoais (nome) antes, durante e após a 
participação no evento esportivo da Asbac, e que ainda autoriza receber e-mails e mensagens de 
aplicativo para comunicação de nossos serviços relacionados à competição e demais eventos esportivos 
promovidos pelo Clube. 

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

- Valores das inscrições com direito ao “KIT” contendo camisa, calção e meião, o APP Bora Soluções 
Esportivas e demais vantagens oferecidas pela Asbac durante os dias de jogos da competição. Obs. 
Inscrição única por atleta. 

- Associado da Asbac: R$ 135,00 

- Associado de Clube Parceiro da Asbac: R$ 135,00 

- Goleiros em Geral: R$ 135,00 

- Não Associados da Asbac: R$ 270,00 

- Formas de pagamento: boleto bancário ou 1X no cartão de crédito. 

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

- 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 de cada uma 
das categorias. 

- Narração e transmissão ao vivo pela internet dos jogos finais (Disputa de 3º Lugar e Final). 

- No dia dos jogos finais, haverá uma confraternização entre os atletas das equipes, pais e responsáveis, 
onde o Clube oferecerá carrocinhas de comidas e bebidas não alcoólicas, disponibilizará brinquedo 
inflável para diversão das crianças e adolescentes, apenas se a pandemia estiver controlada e se já estiver 
sendo autorizado a realização de eventos sociais e festas nos Clubes e em Brasília com aglomerações de pessoas 
de acordo com o decreto do Governo e Vigilância Sanitária. Obs. O valor da inscrição será o mesmo e não haverá 
devolução de forma alguma em caso de não realização da confraternização.  

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

esportes@asbac.com.br/ Instagram: @esportesasbacbrasilia. 
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