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Para participar da 27º Copa AABB de Futebol Soçaite estou ciente dos seguintes itens: 
 

1- Adesão as Normas técnicas, Regulamento Técnico, Instruções do Soçaite AABB 
Porangatu, Manual de Organização, Regras Básicas do Soçaite e Código de Justiça e 
Disciplina Desportiva – CJDD. 

2- Nas INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA A COMPETIÇÃO SOÇAITE 2017 – AABB 
PORANGATU, no Capítulo II – Inscrições 
2.1-  Art. 5º - Será cobrada uma taxa adicional R$ 100,00 (cem reais) para a I Taça 

Veterano de Futebol Soçaite e R$ 80,00 (oitenta reais) para 27º Copa AABB 
Porangatu para ajudar a cobrir os custos do evento e festa de 
confraternização. Esse valor será acrescido à taxa de mensalidade e cobrado 
apenas no período de realização das competições. I Taça Veterano de 
Futebol Soçaite - duas parcelas de R$ 50,00 (Fevereiro e Março); 27º Copa 
AABB Porangatu – Duas parcelas de R$ 40,00 (Abril e Maio) 2.2- 

2.2- Art. 6º - Após o dia do sorteio não serão permitidas NOVAS INCLUSÕES, 
SUBSTITUIÇÕES e EXCLUSÕES. 
§ 1º - somente os atletas relacionados na súmula oficial poderão participar 
das partidas. Caso o atleta relacionado tiver alguma pendência com a AABB, 
ele será considerado irregular e ficará destacado em vermelho registrado na 
frente do seu nome na súmula. Nesse caso, ele poderá disputar a partida 
somente se apresentar o documento denominado Autorização de Jogo, que 
será emitido exclusivamente pela Secretaria da AABB. 

3- No REGULAMENTO TÉCNICO DO FUTEBOL SOÇAITE CAPÍTULO I – GERAL 
3.1- Art. 2º - É vedado, aos atletas e aos componentes do banco de reserva, ingerir 
bebidas alcoólicas e/ou fumar antes e durante o transcorrer de partidas que 
participarem. 

Após ler e entender sobre todos os itens concordo e assino para a minha participação na 
competição. 
 
Nome:__________________________________________________________________ 
 
Assinatura:______________________________________________________________ 
 

Porangatu,______ de__________________2017 


