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RESUMO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO RGC 2017/2018 
 
Srs. Presidentes, 
 

Divulgamos as principais alterações do Regulamento Geral de Competições – RGC 2017/2018, de 

acordo com as deliberações do Conselho Arbitral na reunião ordinária de 17 e 18 de agosto de 2016. 

 

NORMAS GERAIS: 

1. As datas e sedes de todas as fases das Jornadas deverão ser escolhidas e informadas a 

FENABB, via e-mail, para gerev@fenabb.org.br, até 31/01 do ano das Jornadas; 

2. Limitada a participação de sócios beneméritos por modalidade, ou seja, agora é permitido no 

máximo 2 sócios beneméritos por time; 

3. Nas modalidades individuais, quando houver apenas 2 (dois) atletas de uma única AABB 

(atleta “a” e atleta “b”), serão classificados automaticamente para a fase seguinte e não farão 

jus a qualquer tipo de premiação e ajuda financeira; 

4. As afiliadas, inclusive a sede da Jornada, inscreverão as modalidades por meio da pré-

inscrição, e os atletas através do Sistema de Jornadas da FENABB, conforme instruções 

constantes no Manual do Sistema (disponíveis no site da FENABB: www.fenabb.org.br); 

5. Prazo final de envio da pré-inscrição agora é de 30 (trinta) dias e não mais 20 (vinte) dias; 

6. Prazo final para registrar os nomes dos atletas no Sistema de Jornadas (antiga inscrição 

definitiva, anexo 3) agora é de 20 (vinte) dias e não mais de 10 (dez) dias; 

7. No Congresso Técnico, será permitido fazer a troca de até 2 (dois) atletas de uma modalidade 

para outra por meio do Anexo 3 (antigo 3.1 - substituição/exclusão), desde que não haja 

exclusão de equipes, os atletas constem no Sistema de jornadas e estejam aptos para 

participar dos jogos. Não será permitida a inscrição de novas equipes/atletas; 

8. O prazo de emissão do atestado médico passa de 180 dias da data da inscrição para 1 ano da 

data da competição; 

9. O cadastramento do atleta e/ou regularização de pendências junto à FENABB, só será 

realizado se a AABB tiver encaminhado à FENABB, até a quarta-feira da SEMANA ANTERIOR 

à semana do início do evento; 

10. A JEMAB deverá ser disputada com, no mínimo, 3 (três) AABBs participantes por evento, em 

pelo menos 3 (três) modalidades coletivas. Caso a JEMAB seja realizada com 3 (três) equipes, 

deverá ocorrer em um ÚNICO DIA, ou seja, sem direito ao auxilio hospedagem; 
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REGULAMENTO TÉCNICO: 

1. A última rodada de cada modalidade deverá ser marcada na tabela, no máximo, às 21h, 

evitando que os jogos se estendam pela madrugada. 

2. Na categoria futebol minicampo ADULTO a idade mínima será de 25 anos para todas as 

categorias de associados e 18 anos para FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL associados de 

AABB; 

3. Aumento no número máximo de atletas do FUTEBOL, passa de 14 para 15 atletas inscritos 

custeados, sendo até 13 não efetivos;  

4. A critério da Comissão Organizadora e de acordo com as condições, como número de AABBs, 

quantidade de campos disponíveis, etc., poderá reduzir o tempo de jogo para 40 (quarenta) 

minutos na modalidade futebol minicampo, divididos em dois períodos de 20 (vinte) minutos, 

com 10 (dez) minutos de intervalo.  


