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RESUMO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO CINFAABB 2019/2020 

 

Divulgamos as principais alterações do Regulamento Específico do CINFAABB  

2019/2020, de acordo com as deliberações do Conselho Técnico na reunião ordinária 

realizada nos dias 29 e 30 de agosto de 2018: 

 

1. Agora os funcionários(as) do Banco do Brasil da ativa, aposentados pelo INSS, 

além das modalidades coletivas (limitado a até 2 (dois) atletas por equipe), 

poderão, também, disputar as provas de natação e/ou corrida, vedada a 

solicitação de liberação do atleta ao Banco do Brasil pela FENABB; 

2. O prazo final para eventuais casos de substituições e/ou inclusões de nomes 

dos atletas no Sistema de Jornadas agora é de 07 (sete) dias antes do início 

da competição e não mais de 20 (vinte) dias. Após esse prazo, a FENABB 

decidirá de acordo com a justificativa e condições do campeonato, não sendo 

permitido incluir equipes ou modalidades novas; 

3. A idade mínima para participação na modalidade voleibol feminino agora é de 

50 (cinquenta) anos completados no ano da competição e não mais 45 

(quarenta e cinco) anos, exceto para as atletas que participaram dos 

CINFAABBs nos anos anteriores, na modalidade; 

4. A validade do atestado médico passa de 150 (cento e cinquenta) para 180 

(cento e oitenta) dias do final do evento; 

5. O número mínimo de atletas na modalidade futebol passa de 12 (doze) para 10 

(dez) atletas; 

6. As cobranças de penalidades máximas (caso haja necessidade de se declarar 

um vencedor em partida que terminar empatada) agora serão alternadas pelos 

atletas que estiverem registrados nas súmulas (desde que não tenham sido 

expulsos ou não estejam cumprindo suspensão) e não mais, apenas, pelos 

atletas que permanecerem em campo. 


