
CLUBE DE ASSOCIADOS DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA
(CASSAB)

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

TORNEIO DO ESPECIALISTA  2012.

FORMA DE DISPUTA

O Campeonato será disputado em 03 (quatro) fases, denominadas: 

FASE DE GRUPOS, SEMIFINAL e FINAL.

O  torneio  será  composto  por  09  (nove)  equipes,  a  saber:  BINFAE, 
COMGAR, CINDACTA, ETA/GTE,  HFAB,  BABR, BANDA DE MÚSICA, 
OABR e ASSOCIADOS DO CASSAB.

As  equipes  deverão  ser  formadas  por  atletas  que  representem  a  sua 
Organização. As inscrições de atletas poderão ser realizadas até antes do início de 
cada jogo da sua equipe. Após iniciada a partida, a inscrição só terá validade para o 
próximo  confronto.  As  equipes  do  HFAB  e  da  OABR,  conforme  acordado  no 
Congresso Técnico, foram aceitas com inclusão de integrantes de outras unidades 
que já estavam inscritos até aquele momento. A partir do Congresso, essas equipes 
só poderão inscrever atletas de suas organizações não sendo mais aceito inscrições 
de atletas de outras unidades. 

Todos os atletas relacionados na súmula, máximo de 18 atletas, deverão ter 
um número na camisa que o identifique não sendo permitido que os atletas utilizem 
camisas com a mesma numeração no mesmo jogo.

È,  terminantemente,  proibido  o  uso  de  chuteiras  com  travas,  somente 
chuteiras society ou tênis. 

Cada equipe deverá entrar em campo com no mínimo 07(sete) atletas, sendo 
01(um) o goleiro e no máximo com 09 (nove) atletas, sendo 01(um) o goleiro.

Os  jogos  iniciarão  nos  horários  previstos  na  Tabela  da  Competição  com 
tolerância máxima de 5 (cinco) minutos e após este horário a equipe que não entrar em 
campo uniformizada será considerada desistente da partida e a equipe adversária será 
considerada vencedora com a vantagem de um gol que, será registrado em nome do 
atleta  que possuir  maior  número  de gols  da equipe.  Os jogos terão duração de 30 
minutos, sem troca de lado de campo, com exceção da disputa de primeiro e segundo 
colocados que terá duração de dois tempos de 20 minutos com 05 minutos de intervalo. 
As substituições serão livres podendo um atleta que saiu substituído retornar ao jogo. O 
local para realização das substituições será pré-definido pela organização do evento. 

Os  atletas  expulsos  poderão  retornar  no jogo seguinte.  Entretanto,  se  for 
observado,  pela  organização  do  evento,  que  este  atleta  cometeu  uma  atitude 
antidesportiva, será passível de exclusão do evento.

Fica  estipulada  a  idade  de  dezesseis  anos,  como  idade  mínima  para 
participação  do  evento  já  que  o  Clube  possui  sócios  dependentes  que  porventura 
poderão ser inscritos na equipe de Associados do CASSAB.
   As equipes foram dividas em 03 (três) grupos, conforme sorteio realizado 
durante o Congresso Técnico.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C
OABR COMGAR BINFAE

ETA/GTE BABR ASSOC. CASSAB
CINDACTA HFAB BANDA DE MUSICA



FASE DE GRUPOS (17 de março de 2012)

As equipes jogarão entre si, dentro do seu grupo, em jogo único, classificando-se 
para próxima fase as equipes que terminarem na primeira posição de seu grupo. A melhor 
equipe que se classificar  na segunda posição,  independente  do grupo, será convidada a 
participar da próxima fase.

TABELA

HORÁRIO EQUIPE    EQUIPE

08:00 OABR  X  ETA/GTE

08:35 COMGAR  X  BABR

09:10 BINFAE  X  ASSOC. CASSAB

09:45 OABR  X  CINDACTA

10:20 COMGAR  X  HFAB

10:55 BINFAE  X  BANDA

11:30 ETA/GTE  X  CINDACTA

12:05 BABR  X  HFAB

12:40 ASSOC. CASSAB  X  BANDA

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA FASE DE GRUPOS

Vitória: 03 pontos
Empate: 01 ponto
Derrota: zero ponto

CRITÉRIO DE DESEMPATE DA FASE DE GRUPOS

Em caso de empate na primeira posição de um dos grupos ou na classificação geral, 
será considerado critério de desempate:

- Maior nº de vitórias;
- Melhor saldo de gols;
- Maior nº de gols marcados;
- A equipe que somar menor pontuação no critério disciplina, considerando que  
cartões amarelos valem 01 ponto e cartões vermelhos valem 03 pontos;
- Sorteio.

SEMIFINAL (24 de março de 2012)

Na fase semifinal as equipes serão classificadas, pela pontuação da fase anterior, do 
primeiro ao quarto colocado geral, sendo a quarta posição destinada à equipe classificada 



em melhor segundo lugar, independente de pontuação da fase anterior. As equipes jogarão 
em confronto único, conforme tabela abaixo. As equipes vencedoras se enfrentaram na fase 
final disputando a primeira e segunda colocação. As equipes perdedoras se enfrentarão na 
fase final disputando a terceira e quarta colocação. Em caso de empate, teremos cobranças 
de 03 pênaltis para cada equipe e em caso de permanência da igualdade será procedido 
cobranças de pênaltis alternadas até a vitória de uma das equipes.

TABELA

HORÁRIO POS. EQUIPE    EQUIPE POS.

08:30 1º   X   4º

09:05 2º   X   3º

FINAL (24 de março de 2012)

As equipes  vencedoras  e  perdedoras  da  fase  anterior  se  enfrentarão  em jogo  único, 

conforme tabela abaixo. Havendo empate no tempo normal,  teremos cobranças de 03 pênaltis 

para cada equipe e em caso de permanência da igualdade será procedido cobranças de pênaltis 

alternadas até a vitória de uma das equipes. Os mesmos critérios serão usados para a disputa do 

3º lugar.

DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR

HORÁRIO PERD. EQUIPE    EQUIPE PERD.
10:00 1º   X   2º

FINAL (02 tempos de 20 minutos com 05 de intervalo)

HORÁRIO VENC. EQUIPE    EQUIPE VENC.
10:40 1º   X   2º

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CAMPEÃO __________________________________________________________

VICE-CAMPEÃO __________________________________________________________

3º COLOCADO __________________________________________________________

4º COLOCADO __________________________________________________________

5º COLOCADO __________________________________________________________

6º COLOCADO __________________________________________________________

7º COLOCADO __________________________________________________________

8º COLOCADO __________________________________________________________



9º COLOCADO __________________________________________________________

ARTILHEIRO ____________________________________________________________

MELHOR 
DEF
ESA

_____________________________________________________________

PREMIAÇÃO

Conforme já descrito neste regulamento, a quantidade de atletas inscritos por uma 
equipe é livre, entretanto,  a distribuição da premiação ficará sob a responsabilidade dos 
seus representantes e estará condicionada a quantidade abaixo descriminada:     

1º Colocado: 01 (um) Troféu, 18 medalhas e 02 convites cortesia Festa do Especialista;
2º Colocado: 01 (um) Troféu, 18 medalhas e 02 convites cortesia Festa do Especialista;
3º Colocado: 01 (um) Troféu, 18 medalhas e 02 convites cortesia Festa do Especialista;

Artilheiro: 01 (um) Troféu; e
Critério de seleção:
1º - O jogador que fizer maior número de gols em toda competição;
2º - Pertencer à equipe melhor classificada; e
3º - Atleta com maior idade.

Defesa menos vazada: 01 (um) Troféu.
Critério de seleção:
1º - Pertencer a uma das 04 equipes finalistas;
2º - Ter sofrido o menor número de gols; e
3º - Pertencer à equipe melhor classificada.

Os Casos Omissos serão resolvidos pelo Departamento de Esportes do CASSAB. 

Brasília-DF, 10 de março de 2012.

           Paulo José Pires de Miranda
               Diretor de Esportes CASSAB                      

                       Luis Carlos B. Lopez
                                         Representante CINDACTA

         Roque Ramos                                                                             Pedro Santos G. Xavier
 Representante Assoc. CASSAB                                                                                  Representante HFAB       



Allison Godoi Cardoso                                                                  Gustavo Carvalho de Jesus 
Representante BABR                                                                                                   Representante COMGAR 

 Manoel Jerônimo da Silva                                                             Rômulo Mozart Rodrigues 
Representante Banda de Música                                                                                Representante BINFAE

Maxwell G. Trindade Soares                                                             Ronaldo Kizam da Silva 
   Representante ETA/GTE                                                                                           Representante OABR
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