
II COPA DE FUTEBOL SOÇAITE CATEGORIA ADULTO DA APCEF/DF - 2018 

MEMÓRIA DE REUNIÃO - CONGRESSO TÉCNICO 

DATA:  23.10.2018 

LOCAL: MEZANINO DA PRESIDÊNCIAF 

 

1 Estiveram presentes no Congresso Técnico representantes de sete das 

dez equipes inscritas na competição, a saber: 

 AGECEF, CENTRAL, FOMINHAS F.C., FOMINHAS I35, JUVENIL, 11 

HOMENS E KRYPTONITA. 

1.1 Estão inscritas na competição também as equipes: AJAX, CAIXA 

PREGO e EXPRESSO.  

1.2 O objetivo desta competição é manter os atletas da categoria adulto em 

atividade até o final do ano. 

2 FORMA DE DISPUTA 

2.1 A forma de disputa será a mesma adotada na competição de 2017, ou 

seja: 

2.1.1 1ª. FASE - CLASSIFICATÓRIA 

2.1.1.1 As equipes foram distribuídas, através de sorteio, em duas chaves (A e 

B) com cinco equipes em cada. 

2.1.1.2 As partidas serão disputadas dentro de cada chave, em turno único, 

classificando-se as quatro primeiras colocadas de cada chave para a 

fase de semifinais. 

2.1.2 2ª. FASE – SEMIFINAIS 

2.1.2.1 As equipes classificadas em 1º. e 2º. lugar de cada chave disputarão as 

semifinais da taça de ouro e as equipes classificadas em 3º. e 4º. 

disputarão as semifinais da taça de prata, com o seguinte cruzamento: 

 TAÇA DE OURO  =  1º. A X 2º. B 

    1º. B X 2º. A 

 TAÇA DE PRATA =  3º.A X 4º. B 

    3º. B X 4º. A 

2.1.2.2 as semifinais serão disputadas em dois jogos. 

2.1.2.2.1 Caso ao final das duas partidas as equipes estejam empatadas em 

número de pontos e em saldo de gols, estará classificada a equipe com 

melhor desempenho na primeira fase, ou seja, terão vantagem os 

primeiros e os terceiros colocados de cada chave. 

  



2.1.3 3ª. FASE – FINAL 

2.1.3.1 Os vencedores das semifinais farão a final de cada taça também em 

jogo único. 

2.1.3.2 Caso a partida final termine empatada, será jogada uma prorrogação de 

20 minutos, divididos em dois tempos de 10 minutos, sem intervalo e, 

persistindo o empate, a partida será decidida através da cobrança de 

pênaltis. 

2.1.4 Não haverá disputa de terceiro lugar. 

3 TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

3.1 A taxa de inscrição é de R$60,00 (cinquenta reais) e terá que ser paga 

antes do início da 2ª. rodada da competição. 

4 PERÍODO DA COMPETIÇÃO 

4.1 A competição está prevista para ocorrer entre 31.10 a 08.12.2018, e os 

jogos serão realizados às quartas-feiras e nos finais de semana. 

5 TABELA 

5.1 Com base no sorteio dos números das equipes foi elaborada a tabela 

da competição, a qual segue em anexo. 

5.2 As datas das rodadas foram amplamente discutidas pelos participantes 

da reunião e ficou definido que não serão acatadas 

solicitações/sugestões de adiamentos ou alterações da tabela. 

6 FICHAS DE INSCRIÇÃO/PRAZO PARA INSCRIÇÃO DE ATLETAS 

6.1 As fichas de inscrição deverão ser entregues ao depto. de esportes até 

o dia 26.10.2018. 

6.2 O prazo para inscrição/substituição de atletas se encerra antes do início 

da terceira rodada da competição. 

7 Solicitamos aos que estiveram presentes na reunião que façam as 

ressalvas que julgarem necessárias ao presente documento. 

 

Roberto Goulart 

Diretor de Esportes 

 


