
CAMPEONATO SUPERMASTER DE FUTEBOL SOÇAITE 2018 
 
CONGRESSO TÉCNICO 
 
DATA: 13.11.2018 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Somente no dia 12.11 tivemos a confirmação da inscrição de quatro 

equipes para a competição supermáster de 2018. 
 
1.2 considerando a exiguidade de tempo para a realização do campeonato, 

fomos obrigados a marcar o Congresso Técnico para hoje (13.11), uma 
vez que a competição terá que ser iniciada na próxima semana. 

 
1.2.1 Infelizmente nenhum dos representantes pode comparecer ao 

Congresso Técnico, razão pela qual esta Diretoria de Esportes 
estabeleceu o formato da competição, conforme segue. 

 
2 EQUIPES INSCRITAS 
 
2.1 AMIGOS DO TOM, CAIXAÇA, FITA MAGNÉTICA e FOMINHAS. 
 
3 PERÍODO DA COMPETIÇÃO 
 
3.1 A competição será disputada no período de 22.11 a 13 ou 15/12 (se 

houver final) 
 
4 TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 
 
4.1 A taxa de inscrição individual será de R$50,00 (cinquenta reais) e 

deverá ser paga na secretaria do clube antes do início das partidas da 
segunda rodada. 

 
4.2 A inscrição de atletas/substituições poderá ser feita até a véspera do 

início da 3ª. rodada, obedecidos os prazos estabelecidos no 
Regulamento Geral. 

 
5 FORMA DE DISPUTA 
 
5.1 A competição será disputada por 4 (quatro) equipes em turno e returno, 

no sistema todos contra todos, zerando-se os pontos ao final do 
primeiro turno. 

  
5.1.1 Ao final de cada turno a equipe que obtiver a melhor classificação será 

declarada campeã do turno. 
 



5.2 2ª. FASE – FINAL 
 
5.2.1 Os campeões de cada turno farão a final em jogo único. 
 
5.2.1.1 Caso haja empate, a partida será decida através da cobrança de cinco 

pênaltis alternados para cada equipe e, se ainda assim persistir o 
empate, através da cobrança de pênaltis alternados até que se obtenha 
um vencedor. (Não haverá prorrogação) 

 
5.3 Caso uma mesma equipe seja campeã dos dois turnos será declarada 

campeã da competição, ficando em segundo lugar a equipe com melhor 
índice técnico somados os dois turnos. 

 
6 PREMIAÇÃO 
 
6.1 Serão premiados com troféus e medalhas: 
 
 O campeão e o vice-campeão; 
 
 O artilheiro da competição; 
 
 A defesa menos vazada; e 
  
 A equipe mais disciplinada 
 
7 REGULAMENTO 
 
7.1 O campeonato obedecerá ao Regulamento Geral das Competições de 

Futebol Soçaite da APCEF/DF de 2018, o qual se encontra disponível 
no site www.apcefdf.org.br, com as alterações definidas neste 
documento. 

 
7.2 A idade mínima para participar da competição é 50 anos (nascidos até 

1968). 
 
7.2.1 cada equipe poderá inscrever até cinco atletas com 47 anos (nascidos 

até 1971), sendo que só poderão participar das partidas até três atletas 
com menos de 50 anos simultaneamente. 

 
7.2.1.1 Esses atletas serão identificados através do uso de pulseiras fornecidas 

pela APCEF/DF. 
 
7.2.2 Os goleiros poderão ter a idade de 35 anos (nascidos até 1983), neste 

caso a atuação dos goleiros será restrita ao seu campo de jogo. 
 

http://www.apcefdf.org.br/


8 SORTEIO 
 
8.1 O sorteio das equipes para determinar a ordem dos jogos na tabela foi 

efetuado na presidência da APCEF/DF e teve o seguinte resultado; 
 
  

Nr. De Ordem Equipe 

1 CAIXAÇA 

2 FOMINHAS 

3 FITA MAGNÉTICA 

4 AMIGOS DO TOM 

 
12 TABELA 
 
12.1 A tabela será divulgada juntamente com este documento. 
 
12.1.1 O representante da equipe do FOMINHAS, via e-mail, sugeriu que as 

partidas fossem às quintas e domingos, entretanto, como a tabela da II 
Copa adulto já foi divulgada, não foi possível atender integralmente esta 
sugestão. 

 
13 Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer 

dúvidas. 
 
Brasília, 14.11.2018 
 
 
 
ROBERTO GOULART 
Diretor de Esportes 


