
X TORNEIO DE VERÃO DE FUTEBOL SOÇAITE 
“APCEF/DF 60 ANOS" 

 

SORTEIO DAS EQUIPES/CONGRESSO TÉCNICO 
 

DATA : 02.02.2020 
LOCAL : SALÃO NOBRE 
 
1 OBJETIVO 
 
1.1 O principal objetivo desta competição é a integração entre os 

associados da APCEF/DF, oferecendo uma oportunidade de inserção 
de novos sócios na prática do futebol soçaite da nossa associação. 

 
1.2 Este ano o tema do torneio é “APCEF/DF 60 ANOS” – UMA 

HOMENAGEM A BRASÍLIA. 
 
2 COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 
 
2.1 Cada equipe terá 18 atletas sendo pelo menos um, obrigatoriamente, o 

goleiro e serão formadas através de sorteio. 
 
2.1.1 Excepcionalmente este ano tivemos a inscrição de 19 goleiros, por este 

motivo teremos três equipes com dois goleiros. 
 
3 FAIXAS ETÁRIAS 
 
3.1 Para o sorteio os atletas serão agrupados por faixa etária, como segue: 
 
 1ª. Faixa – atletas entre 16 e 30 anos; 
 
 2ª. Faixa – atletas entre 31 e 40 anos; 
 
 3ª. Faixa – atletas entre 41 e 50 anos; 
 
 4ª. Faixa – atletas entre 51 e 60 anos; 
 
 5ª. Faixa – atletas acima de 61 anos. 
 
4 PERÍODO DA COMPETIÇÃO 
 
4.1 O torneio será disputado no período de 09.02.2020 a 06.04.2020. 
 
5 UNIFORMES 
 
5.1 A APCEF/DF providenciou a confecção dos uniformes de todas as 

equipes. 
 
5.2 Os uniformes deverão ser retirados pelos atletas no Depto. de Esportes. 
 
5.2.1 Os uniformes serão entregues exclusivamente aos atletas, mediante a 

apresentação do comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 
 



5.3 Após entregues os uniformes passarão a ser de propriedade dos 
atletas, cabendo a eles a responsabilidade de sua guarda e 
manutenção. 

 
5.4 Não serão entregues materiais a terceiros. 
 
5.5 De acordo com o Regulamento e as regras do esporte é obrigatório o 

uso do uniforme completo para a disputa das partidas 
 
5.5.1 Não existem uniformes de reserva. Os atletas que eventualmente não 

estiverem com seus respectivos uniformes não poderão participar das 
partidas e não será permitido o uso de itens (camisas, calção e meião) 
“parecidos” com os fornecidos pela APCEF/DF. 

 
6 TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 
 
6.1 A taxa de inscrição individual será de R$130,00 (cento e trinta reais) e 

deverá ser paga na secretaria do clube. 
 
6.2 O pagamento poderá ser parcelado em até três vezes no cartão de 

crédito. 
 
7 EQUIPES 
 
7.1 O IX Torneio de Verão terá 16 equipes, cujos nomes fazem referência a 

alguns monumentos/espaços de nossa cidade: 
 
  

ALVORADA ITAMARATY 

BURITI JK 

CANDANGO LAGO 

CATEDRAL MONUMENTAL 

CATETINHO PARQUE 

CONGRESSO PLANALTO 

ERMIDA TORRE 

ESPLANADA TRÊS PODERES 

 
 
7.1 Não serão admitidas substituições diretas de atletas em nenhuma 

hipótese, uma vez que tal procedimento fere os princípios da 
competição, exceção feita ao goleiro. 

 
7.1.1 Se uma equipe, por motivo de lesão, desistência ou punição disciplinar 

(eliminação), ficar sem seu goleiro durante a competição poderá 
substituí-lo por outro indicado por seu representante. 

 
7.1.1.1 O goleiro substituído estará automática e definitivamente excluído da 

competição. 
 
8 FORMA DE DISPUTA 
 
8.1 A competição será disputada por 16 (dezesseis) equipes em quatro 

fases: 
  



8.1.1 1ª. FASE 
 
 As equipes serão distribuídas em quatro grupos (A, B, C e D), com 

jogos em turno único dentro de cada grupo. 
 
 As duas primeiras colocadas de cada grupo se classificam para a TAÇA 

DE OURO e as duas últimas para a TAÇA DE PRATA. 
 
8.1.2 2ª. FASE 
 
 As equipes serão distribuídas em quatro grupos (E e F ouro) (G e H 

prata) com jogos em turno único dentro de cada grupo. 
 
 As duas primeiras colocadas de cada grupo se classificam para as 

semifinais. 
 
8.1.3 3ª. FASE – SEMIFINAIS 
 
 TAÇA DE OURO    TAÇA DE PRATA 
 
 1ª. E x 2ª. F     1ª. G x 2ª. H 
 1ª. F x 2ª. E     1ª. H x 2ª. G 
 
8.1.3.1 Nesta fase se houver empate no jogo normal será jogada uma 

prorrogação de 20 minutos, dividida em 2 tempos de 10 minutos cada e, 
caso persista o empate, será declarada vencedora a equipe que tenha 
se classificado em 1º. lugar no seu grupo na fase anterior. 

 
8.1.4 4ª. FASE – FINAIS 
 
 TAÇA DE OURO 
 
 VENCEDOR. (1ª. E x 2ª. F) x VENCEDOR (1ª. F x 2ª. E) 
 
 TAÇA DE PRATA 
 
 VENCEDOR (1ª. G x 2ª. H) x VENCEDOR (1ª. H x 2ª. G) 
 
8.1.4.1 Se houver empate no jogo normal será jogada uma prorrogação de 20 

minutos, dividida em 2 tempos de 10 minutos cada e, caso persista o 
empate, a decisão se dará através da cobrança de 05 (cinco) pênaltis 
alternados para cada equipe, mantendo-se ainda a igualdade no placar, 
teremos a cobrança de 01 (um) pênalti alternado para cada equipe até 
que seja definida a equipe vencedora. 

 
8.2 Não haverá disputa de 3º. lugar. 
 
9 PREMIAÇÃO 
 
9.1 Serão premiados com troféus e medalhas: 
 
 - O campeão e o vice-campeão de cada taça (ouro e prata); 
 
 - O artilheiro da competição; e 
 



 - O goleiro menos vazado da competição. 
 
10 REGULAMENTO 
 
10.1 O X TORNEIO DE VERÃO –  “APCEF/DF 60 ANOS” obedecerá ao 

Regulamento Geral das Competições de Futebol Soçaite da APCEF/DF 
de 2019, o qual se encontra disponível no site WWW.apcefdf.org.br, 
com as alterações definidas neste documento. 

 
10.2 A exemplo dos torneios anteriores, o X TORNEIO DE VERÃO –  

“APCEF/DF 60 ANOS”  também terá a exigência de que todos os 
atletas que comparecerem aos jogos, devidamente uniformizados, terão 
que atuar pelo menos em ¼ da partida, ou seja, 15 (quinze) minutos, 
exceto no caso de contusão de atletas durante a partida em disputa. 

 
10.2.1 Os árbitros e mesários farão o controle desta exigência e não serão 

admitidas exceções (treinador, atleta lesionado etc.); 
 
10.2.2 A equipe que não cumprir esta determinação será punida com a perda 

dos pontos em favor de seu adversário, mantendo-se os demais 
registros da partida para efeito de estatísticas. 

 
10.2.2.1 Caso a equipe que descumprir esta determinação venha a ser também 

a perdedora da partida no campo será punida com a perda de mais 3 
(três) pontos. 

 
10.3 A punição de exclusão da partida por três minutos decorrente da 

aplicação de cartão amarelo será cumprida com tempo parado 
(cronometrado), cabendo ao mesário o controle do tempo. 

 
11 SORTEIO 
 
11.1 A composição de cada equipe sorteada será enviada aos respectivos 

representantes para as devidas providências junto a seus atletas. 
 
11.2 O sorteio obedeceu a seguinte ordem: 
 

1. Representantes das equipes; 
2. Famílias; 
3. Defesa; 
4. Meio campo; 
5. Ataque; 
6. Goleiro; 
7. Nome das equipes 

 
11.2.1 O sorteio por posição (exceto os goleiros) foi feito por ordem 

decrescente de faixa etária. 
 
 
Roberto Goulart 
Diretor de Esportes 

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

