4 – INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS P ARA A COMPETIÇÃO
SOÇAITE 2018 – AABB GOI ÂNI A
Capítulo I – Objetivos e Finalidad es

Art. 1º - A AABB Goiânia cr iou o evento SOÇAITE 2018 que engloba duas f ases,
abaixo r elacionadas, que se integram e estão sujeit as a est e único documento e
ao Regulamento Ger al de Compet ições - RGC:
a) Copa AABB Goiânia – 1º TURNO - de f evereiro a junho de 2018;
b) Taça AABB Goiânia – 2º TURNO - de agosto a dezembro de 2018;

Capítulo II – Inscri ções
Art. 2º - As inscr ições de equipes par a o evento SOÇAITE 2018 – Copa AABB
Goiânia poderão ser realizadas até as 17h00 do dia 25/01/2018 , n a Secretar ia da
AABB Goiânia, sendo que as equipes serão incluídas nas seguintes categor ias , de
acordo as idades dos atletas inscritos : LIVRE, MASTER, SUPER- MASTER, OURO
e DIAMANTE. Somente os associados adimplentes e sem pendências na secret aria
da AABB poder ão ser inscr itos na compet ição.

§ 1º - na categoria LIVRE poderão ser inscritos atletas com idade igual ou
super ior a 16 anos completos;

§ 2º - na cat egoria MA STER poderão ser inscr itos atletas com idade igual ou
super ior a 28 anos, nascidos até 19 90.

§ 3º - na categoria SUPER - MASTER poderão ser inscr itos atletas com idade
igual ou superior a 40 anos, nascidos at é 1978; podendo escr ever um atlet a de
39 anos, nascido até 197 9.

§ 4º - na categoria OURO poder ão ser inscritos atlet as com idade igual ou
super ior a 5 0 anos, nascidos até 1968; podendo escrever um at leta de 49
anos, nascido até 1969 .
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§ 5º - Na categoria DIAMANTE poder ão ser inscr itos at letas com id ade igual
ou superior a 5 8 anos, nascidos até 1960. Podendo escrever um atleta de 57
anos, nascido até 1961 .

Art. 3º - A f icha de inscr ição deverá ser preenchida corret amente com todos os
dados solicitados . Para os atletas com idade entre 16 anos comple tos e 18
incompletos, pertencentes à cat egoria LI VRE , deverá ser apr esenta da autor ização
assinada pelo responsável legal.

Art. 4º - Cada equipe poderá inscrever no m ínimo 10 e no m áximo 18 at letas, com
exceção para categoria Livre e Master, m áximo 20 atletas incluindo pelo menos um
goleir o, e mais um treinador e um auxiliar de treinador .

§ 1º - o treinador poderá atuar em m ais de uma equipe, des de que em
categorias dif erentes;
§ 2º - para esta com petição f ica mant ida a categoria Sócio At leta, na qual se
enquadram pessoas que não tenham sido associadas da AABB Goiânia
anteriormente em

outras categor ias,

mesmo que como dependente, não

podendo ultrapassar o lim ite de duas competições nessa cat egoria;
§ 3º - f icam autorizadas as seguintes quantidades máximas de Sócios
Atletas para disputa da Copa AABB Goiânia, por modalidade:
a) LIVRE – oito;
b) MASTER – seis;
c) SUPER- MASTER – quatro;
d) OURO – dois.
e) DIAMANTE – nenhuma.

Art. 5º - Será cobr ada uma taxa adicional de R$ 15,00 (quinze reais) para aj udar a
cobrir os custos d o evento. Esse valor será acrescido à taxa de mensalidade e
cobrado apenas no per íodo de r ealização da s competiç ões (f evereiro a junho
agosto a dezembr o ).
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Art. 6º - A data limite para inclusão e/ou substituição de atletas fica estabelecida para a

sexta-feira anterior à sétima rodada da primeira fase, válido para todas as categorias,
exceto para a categoria Diamante, estabelecida para a última sexta-feira anterior à ultima
rodada da primeira fase. Somente associados adimplentes e sem pendências na
secretar ia da AABB poderão ser inscr itos na compet ição.

§ 1º - as inclusões e/ou substituições deverão ser solicitadas por escr ito na
Secretár ia da AABB Goiânia ou pelo e -m ail esporte@aabbgoiania.com.br ,
Ou christian@aabbgoiania.com.br , via f ormulário específ ico (anexos 9 e
10).
§ 2º - Atletas que assinaram súmula e jogaram por uma equipe só poderão trocar

de equipe uma vez, mesmo assim sendo para outra categoria. Não serão permitidas
duas trocas de equipe para o mesmo atleta, mesmo que para categorias diferentes.
Todas as inclusões e/ou substituições deverão ser feitas em formulário próprio,
podendo ser enviadas para o e-mail ou por whattsapp, desde que em forma de
arquivo, assinados e datados, para que a equipe de esporte possa imprimir e cadastrar
todos os pedidos. Com exceção do golei ro.
§ 3º - as súmulas of iciais dos jogos de f inal de semana serão preenchidas e
impressas pela Comissão Organizador a até a sext a-f eir a as 17:00h. As
súmulas of iciais de j ogos realizados de segunda a sexta -f eira as 17:00h. Ser ão
preenchidas e impressas até o dia imediatamente anter ior .

§ 4º - somente os atletas relacionados na súmula of icial poderão participar
das part idas. Caso o atleta r elacionado tiver alguma pendência com a AABB,
ele será considera do irregular e f icará destacado em vermelho registrado na
f rente do seu nome na súmula. Nesse caso, ele poderá disputar a part ida
somente se apresentar o documento denominado Autoriza ção de Jogo, que
será emit ido exclusivamente pela Secr etaria da AABB, juntamente com a
carteira social da associação ou um documento de identidade of icial com f oto.

Art. 7º - Ser á perm itido aos goleir os inscrever em -se em mais de uma equipe ,
desde que pert ençam a categorias dif erentes .

3

§ 1º - a Comissão Organizador a não se responsabiliza por eventuais
choques de horários com outras categorias, cabendo ao at let a (goleiro) decidir
em qual partida ir á atuar.

§ 2º - para os G OLEIROS inscrito s nas categorias LIVRE, MASTER e
SUPER- MASTER não há lim ite de idade. Nas cat egorias OURO será adm itidos
somente goleiros com idades m ínimas de 34 (Trinta e quatro ) anos. Na
categoria DIAMANTE a idade m ínima para o Gole iro é 45 (quarenta e cinco)
anos.

§ 3º - exceto na c ategoria LIVRE, os goleir os não poderão ultrapassar a
linha do meio campo, nem mesmo par a cobr anças de penalidades, f altas e
tiros livres diretos e indiretos. Caso descumpram o contido nesse parágraf o, o
árbitro deverá marcar f alta contra a equipe do golei ro inf rator.
Capítulo III – Premi ação

Art. 8º - A premiação será f eita por categoria e receberão os prêmios :

a) As equipes campeã e vice - campeã;
b) Os atletas e membr os da comissão técnica inscritos nas equipes campeãs e
vice-campeãs;
c) O artilheir o, assim cons iderado aquele que tiver o maior número de gols
marcados durante a competição . Caso haja empate de número de gols,
receberá o prêmio o atlet a inscr ito na equipe melhor classif icada dentro da
competição.
d) O goleiro da equipe que teve a def esa menos vazada , assim considerad a
aquela cuja equipe sof reu o menor número de gols em toda a competição
dentre as equipes que f izerem a f inal. Se houver empate, receberá o prêm io
o atlet a inscrit o na equipe que sagrar -se campeã na modalidade dentro da
competição.
Capítulo IV – Forma de Disputa e Critérios de Desempate

Art. 9º - As f ormas de disput a são dif erentes em cada cat egoria e serão def inidas
dentro do Congresso Técnico a ser realizado antes do início da competição,
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devendo ser registr adas em ata. Posteriormente, ta is f ormas de disputa serão
incluídas no Art. 10º ao 12º deste docum ento.
Art. 10º - SISTEM A DE DI SPUTA COM MENOS DE 8 EQUI PES:

§ 1º - Na Primeira f ase serão realizados jogos de ida e volta ( Turno e
Returno), classif icando as QU ATRO melhores para a segunda f ase , SEMI-FINAL.

§ 2º .....
§ 3º Na segunda Fase, (SEMI-FI N AL) os conf rontos serão: 1º x 4º ( índice
técnico) e 2º x 3º, com jogos de IDA e VOLTA, com vantagem da igualdade nos
pontos e saldo de gols para o Pr imeir o e Segundo colocados. Os vencedores
destes conf rontos classif icam para a fase FINAL. Para se conhecer a equipe
classif icada pelo índice técnico será levada em consideração a soma dos númer os
em todo o campeonato e em caso de empate serão adotados os crité r ios do art. 29
do RT.
§ 4º Na quarta f ase ( FI NAL), os dois vencedores da f ase anterior f azem a
Final em uma Part ida sem vant agem de Campanha. Se persistir o empate no
tempo normal, haver á cobr ança de CI NCO ( cinco) penalidades par a cada equipe,
podendo cobrar todos os atlet as relacionados em súmula. .

Art. 11º - SISTEM A DE DI SPUTA COM 8 EQUIPES:

§ 1º - Na Pr imeir a f ase todos jogam entre si em turno e returno, IDA e
VOLTA. Classif icando as OITOS melhores pontuadas.

§ 2° Na segunda fase, SEMIFINAL, cruzamento olímpico da seguinte forma: 1º x 4º

e 2º x 3º (série ouro) e 5º x 8º e 6º x 7º (série prata), em jogos de IDA e VOLTA, com
vantagem da igualdade nos pontos e saldo de gols para as DUAS melhores equipes
classificadas em cada série, portanto 1º e 2º (série ouro) e 5º e 6º (série prata).
§ 3° - Na quarta f ase ( FINAL), Os vencedores destes confrontos fazem a final

de cada série (ouro e prata) em jogo único, sem vantagens, com decisão em cobranças de
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penalidades máximas em caso de empate no tempo normal, podendo cobrar t odos os
atletas relacionados em súmula .
Art. 12º - SISTEM A DE DI SPUTA COM M AI S DE 8 EQUIPES:

§ 1º - Na Primeira f ase todos jogam entre si em turno único, somente IDA.
Classif icando as OITOS melhores pont uadas.

§ 2° Na segunda fase, SEMIFINAL, cruzamento olímpico da seguinte forma: 1º x 4º

e 2º x 3º (série ouro) e 5º x 8º e 6º x 7º (série prata), em jogos de IDA e VOLTA, com
vantagem da igualdade nos pontos e saldo de gols para as DUAS melhores equipes
classificadas em cada série, portanto 1º e 2º (série ouro) e 5º e 6º (série prata).
§ 3° - Na quarta f ase ( FINAL), Os vencedores destes confrontos fazem a final

de cada série (ouro e prata) em jogo único, sem vantagens, com decisão em cobranças de
penalidades máximas em caso de empate no tempo normal , podendo cobrar t odos os
atletas relacionados em súmula.

Goiânia, 07 de agost o de 2018.
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