
 
 

 
 

Brasília (DF), 14 de julho de 2017 
 

 
CIRCULAR FENABB – 2017/001-A 

Todas as AABBs, CESABBs e Conselheiros Microrregionais 
 

 
ERRATA - RGC 2017/2018 

 
Comunicamos que foram realizadas correções nos Artigos 25 e 34 das Normas, Artigo 15 do 

Regulamento Técnico, bem como no Anexo 23 do RGC 2017/2018, conforme errata abaixo. 

 

O RGC 2017/2018, já com as correções informadas na errata, está disponível no site da FENABB 

(http://www.fenabb.org.br/rgc-2017-2018/). 

 

Para facilitar a organização dos eventos esportivos, sugerimos imprimir este documento e anexá-

lo ao Regulamento impresso. 

 

ERRATA 
 

NORMAS DO RGC 
 
Página 17. Artigo 25: 

Correção: Onde se lê, na alínea “b” do artigo “tênis de quadra simples masculino e 

feminino, com idade mínima de 18 anos”, leia-se “tênis de quadra simples masculino 

e feminino”. 

Obs. A Idade mínima do tênis de quadra é 16 anos, conforme Artigo 27 das Normas 

e Artigo 76 do RT. 

 
Página 20. Artigo 34: 

Correção: Excluir a alínea “d” do artigo. 
 

REGULAMENTO TÉCNICO 
 
Página 31. Artigo 15: 

Correção: Onde se lê, na alínea “b” do artigo “tênis de quadra simples masculino e 

feminino, com idade mínima de 18 anos”, leia-se “tênis de quadra simples masculino 

e feminino”. 

Obs. A Idade mínima do tênis de quadra é 16 anos, conforme Artigo 27 das Normas 

e Artigo 76 do RT. 

 

 
 
 
 

http://www.fenabb.org.br/rgc-2017-2018/


ANEXOS 
 
Página 141. Anexo 23: 

Correção: Onde se lê, na alínea “d” do item 1 . “Para participantes do futebol 
minicampo mirim: nos casos de integrantes de escolinha e AABB Comunidade, além dos 
documentos do item “a”, deverão comprovar a admissão por meio da relação enviada à 
FENABB, conforme Anexo 22”, leia-se “Para participantes do futebol minicampo 
mirim: nos casos de integrantes de escolinha e AABB Comunidade, além dos 
documentos do item “a”, deverão observar, também, as informações contidas no 
Anexo 22”.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Rene Nunes dos Santos Pedro Paulo Campos Magno 
Presidente Vice-Presidente 

 


