- Inscrições até o dia 8 de maio (Domingo) ou até esgotarem as vagas.
- Previsão de início do Torneio para a segunda quinzena de maio.
- Os jogos serão realizados nas terças-feiras, a partir das 19h15, no Campo de Futebol Society da Asbac e se for
preciso, alguns jogos serão às quintas-feiras para completar a tabela da 1ª Fase Classificatória.
- A expectativa é a formação de até 5 (Cinco) Equipes. Os uniformes serão confeccionados e praticamente
idênticos com os originais das Seleções da Copa do Mundo: Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha e França.
- O sorteio e formação das equipes será realizado, na Gerência de Esportes, em data a confirmar. Os membros da
Organização definirão as equipes através de sorteio por posição, idade e nível dos atletas inscritos. Os uniformes
serão entregues na Abertura do Torneio.
- Serão permitidas inscrições até segunda-feira anterior a realização da 2ª rodada da Fase Classificatória do
Torneio, sendo que os atletas inscritos serão sorteados e encaixados nas Equipes participantes.
- Formação das Equipes: Cada Equipe será formada por 15 a 18 atletas que serão sorteados de acordo com a
idade cinquentão ou sessentão, nível do atleta e posição, tentando equilibrar o máximo as Equipes.
- Poderão se inscrever, atletas de linha nascidos em 1972 e anos anteriores. Também foi definido que para
completar as Equipes, a Organização liberou as inscrições de atletas de linha nascidos em 1973 e 1974. Os
goleiros são livres, desde que sejam maiores de 16 anos.
- As inscrições serão realizadas individuais através de formulário online que estará disponível no Site da Asbac:
www.asbac.com.br, acessando a página do Evento no Menu: Esportes/Campeonatos e Torneios. Obs. O pagamento
não será pelo formulário do site, portanto verifique abaixo as formas de pagamento.
- Todo atleta deverá preencher o formulário informando o nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, email, a posição que costumar jogar, informar o nº da matrícula se for Associado da Asbac ou Frequentador Esportivo
da Asbac, confirmar que está ciente do Regulamento do 12º Torneio de Futebol Society Cinquentão da Asbac – Por
Sorteio 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 formulário que concorda com o Termo de Responsabilidade que constam os seguintes
itens: está ciente que não haverá reembolso do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma; que aceita jogar em
qualquer Equipe que seja sorteado; que deverá estar em dia com os pagamentos das mensalidades se for Associado
ou Frequentador Esportivo da Asbac, e ainda taxas de cartões de competições anteriores 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; 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.
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Obs. Não haverá inscrição de goleiros pelo formulário online.
- Os goleiros a partir de 18 anos poderão se inscrever de outra forma, portanto no caso específico dessa posição os
interessados deverão entrar em contato com a Gerência de Esportes.
- Se algum interessado tenha dificuldade em preencher o formulário 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.
. Atleta Associado da Asbac: R$ 90,00
. Atleta Frequentador Esportivo da Asbac: R$ 90,00
. Atleta Não Associado da Asbac: R$ 390,00
. Goleiro Não Associado da Asbac: R$ 150,00 (Deverá pagar direto na conta da Asbac)
. Técnico Não Associado da Asbac: R$ 65,00 (Não terá direito ao kit e deverá pagar direto na conta da Asbac)
- Formas de pagamento: links de pagamento online através de cartão de débito ou crédito, e ainda PIX,
transferência ou depósito bancário direto na conta da Asbac, ou em dinheiro, cartão de débito ou crédito na
Secretaria Social da Asbac.
PIX: CNPJ: 02.314.982.0001/11 ou AG. 3590-4 e CC. 425.020-6
Associação dos Servidores do Banco Central do Brasil – Asbac
- Obs. O participante que utilizar os links de pagamento online ou for na Secretaria Social terá a opção de pagar
com cartão de débito ou cartão de crédito que dependendo do valor da inscrição poderá parcelar em até 4X com
o acréscimo de taxa de juros cobrada pelas operadoras de cartões.
- A confirmação da inscrição será o preenchimento do formulário online e o envio do comprovante de pagamento
identificando qual a competição e o nome completo. Deverá enviar essas informações para o e-mail
esportes@asbac.com.br ou WhatsApp da Gerência de Esportes (61) 99131-4361.
- Todos os inscritos que são novatos, passarão para outra categoria ou que já possuem cadastro, mas perderam
suas carteiras, serão avisados quando poderão comparecer à Secretaria Social para fazer ou atualizar o seu cadastro
e emitir a carteira de acesso para entrar no Clube e participar do Torneio. No caso dos não associados, essa carteira
dará acesso ao Clube apenas nos dias de jogos da sua equipe, não tendo validade para outras atividades e espaços
da Asbac. Será cobrada na Secretaria Social uma taxa de R$ 15,00 para a confecção dessa carteira.
- Os kits de uniformes serão entregues momentos antes dos jogos da primeira rodada do Torneio.
- O Regulamento, Fórmula de Disputa e Tabela serão divulgados no site da Asbac.
- 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 Asbac Brasília Esportes: @asbacbrasiliaesportes
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