
 
 
 
 

 
 
 
JENAB 2016 – BOLETIM INFORMATIVO N° 05 
 
Às AABBs, CESABBs e Conselheiros Microrregionais. 
 
JENAB 2016 / AABB Maceió (AL) - 18 a 20.03.2016. 
 

1.  BOLAS OFICIAIS: 
 
  As bolas foram patrocinadas por nossa parceira A Esportiva, conforme modelos 

abaixo:  
 

Modalidade Bola / Modelo 

Futebol de Campo PENALTY S11 R1 

Futsal  PENALTY MAX 500 TERMOTEC 

Voleibol Mikasa MVA 200 

Futevôlei Mikasa FT5-PRO 

Vôlei de Areia Mikasa Oficial Beach – Modelo 
VLS 300 

Tênis de Quadra  Bola Wilson US Open 

 
2.  TABELAS DOS JOGOS: 

 
a)    As tabelas e demais avisos já estão disponíveis no site e no APP da FENABB;  
b)    O aplicativo poderá ser baixado no seu telefone celular através do APP 

Store, Play Store ou Windows Phone; 
c)    O resultado de cada partida será divulgado on line em nosso APP e site, logo 

que a mesma for encerrada;  
 

3.  LISTA DE TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM: 
 

a)   A relação de transporte aéreo com o hotel de cada delegação está disponível 
no site e no APP FENABB;  

- No site www.fenabb.com.br a relação pode ser encontrada na aba Programas; 
Esportivos; JENAB  2016;  

- No aplicativo as informações poderão ser localizadas na aba JENAB 2016.  
 

4.  ABERTURA: 
 

a)     A concentração dos atletas para o cerimonial de abertura será no campo 04 a 
partir das 19h;  

b)   Na abertura será obrigatória a presença de, no mínimo, 50% dos atletas 
inscritos, sob pena de perda de pontos na classificação disciplinar (critério de 
desempate), conforme Artigo 75 do Regulamento Técnico do RGC; 

c)   Os atletas deverão estar devidamente uniformizados com as camisetas e 
bonés fornecidos pela FENABB. 

         Não será permitido que os participantes desfilem na abertura 
descalços ou calçando sandálias/chinelos; 

         Solicitamos aos dirigentes que repassem estas orientações aos 
atletas, bem como que informem da importância e necessidade de 
participação de todos no cerimonial de abertura, evitando dispersões 
e faltas. 

 

http://www.fenabb.com.br/


5.  RECOMENDAÇÕES: 
 

a)   Todos os atletas presentes deverão assinar as súmulas para não ocasionar a 
perda do direito dos auxílios alimentação, transporte e hospedagem, conforme 
disposto nos artigos 53 e 60 das Normas do RGC; 

b)   Serão disponibilizadas pulseiras aos atletas e acompanhantes para 
alimentação na abertura e encerramento, as demais refeições serão por meio 
da apresentação de tickets fornecidos pela organização; 

c)   Todas as delegações com desembarque em Maceió no dia 18/03, a partir de 
10h40min, com jogos pela tarde, deverão ir do aeroporto direto para a AABB.  

 

Faltam 8 dias para a Jornada Esportiva Nacional de AABBs – “JENAB Maceió 2016”!!! 
 
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

FENABB - Federação das AABB 
 
  

Rene Nunes dos Santos                                          Jezreel Agra Cordeiro 
         Presidente                                                           Vice-Presidente   
  rene@fenabb.org.br                                                 jez@fenabb.org.br 
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