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RESUMO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO RGC 2019/2020 

 

Srs. Presidentes, 

 

Divulgamos as principais alterações do Regulamento Geral de Competições – RGC 2019/2020, de 

acordo com as deliberações do Conselho Arbitral na reunião ordinária de 22 e 23 de agosto de 2018. 

 

NORMAS GERAIS: 

 Aprovado a retirada do DEPÓSITO IDENTIFICADO e a inclusão do Sistema SICLUS como 

comprovação de pagamento das mensalidades (Artigo 12); 

 A declaração de Imposto de Renda servirá como documento para comprovar a dependência de 

outros parentescos (netos, sobrinhos, pais, avós, etc.), desde que esteja autenticada pela 

Receita Federal (Artigo 14); 

 Incluída a possibilidade de o CESABB colocar outra modalidade coletiva na Jornada, 

exclusivamente, do naipe feminino, caso não seja realizada a modalidade voleibol feminino, 

exemplo: futsal, handebol, futebol minicampo, etc. (Artigo 24); 

 Tendo em vista a restrição orçamentária, foi excluída a modalidade opcional coletiva (voleibol 

masculino, futsal feminino, etc.) e incluído o vídeo game (PES – Pró Evolution Soccer ou FIFA), 

sendo 1 (um) atleta/participante por AABB, como mais uma modalidade opcional definida, 

semelhante ao que acontece hoje com o tênis de quadra masculino e feminino (Artigo 25). 

 Foram feitas adequações no Artigo 27, conforme abaixo: 

 Cada AABB participante de JEMAB e JESAB só poderá inscrever 1 (um) atleta nas 

modalidades individuais; 

 Aprovada a idade LIVRE para as modalidades vôlei de areia masculino e feminino e 

voleibol masculino e feminino e a idade mínima de 15 (quinze) anos nas modalidades 

sinuca, futsal e tênis de quadra masculino e feminino; 

 Incluída a previsão de até 20 atletas reservas no Sistema de Jornadas. Esses atletas terão 

a finalidade de substituir os participantes, inicialmente inscritos, que não poderão mais 

participar do evento (atletas que desistiram, atletas que se machucaram, atletas que não 

viajaram, etc.); 

 Foram adequados os prazos de inclusões, substituições e exclusões dos atletas: 

 Eventuais inclusões e/ou substituições - até a quinta-feira imediatamente anterior à 

realização da Jornada; 

 Exclusões, desde que a AABB não exclua modalidade(s) e permaneça com o número 

mínimo de inscritos nas modalidades coletivas - até o Congresso Técnico. 

 Incluída a Declaração de Responsabilidade com o Questionário PAR-Q (Questionário de 

Prontidão para Atividade Física) como mais uma opção de documento para comprovar a 

aptidão física do atleta, sendo necessária a apresentação do atestado médico caso o atleta 

marque “SIM” em qualquer uma das questões do questionário (Artigo 29); 
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 Alterados os meses de comprovação exigidos nas JEMABs e JESABs. Agora deverão ser 

comprovadas 3 (três) mensalidades, a do mês de janeiro e mais 2 (dois) meses anteriores à 

Jornada que serão definidos pelo CESABB (Artigo 29); 

 Incluídas as principais informações sobre o cadastramento no CNA on-line (Artigo 34); 

 Incluídas as regras/sugestões do Novo Modelo de Jornadas (Artigo 47), conforme os principais 

pontos abaixo: 

 Estados aptos a realizarem JEMAB; 

 Estados que devem fazer a JESAB direto; e 

 Estados que participam apenas das JERABs ou das JESABs nos estados vizinhos, caso 

não seja realizada JERAB em determinado ano. 

  Incluídos os novos procedimentos para encaminhar as relações de associados (Artigo 55).  

 

REGULAMENTO TÉCNICO: 

 Retirada as regras do futebol minicampo mirim, tendo em vista a exclusão da modalidade 

opcional coletiva (Artigo 22); 

 Redução no número de representantes por AABB nas modalidades individuais nas JEMABs e 

JESAB, passa de 2 para 1 atleta inscrito custeado. As AABBs que participam somente da 

JERAB (quando houver), também, só poderão contar com 1 (um) atleta. 

 Alteradas as regras para as cobranças de penalidades máximas, no regulamento anterior era 

obrigatório que os cobradores fossem os atletas que terminavam a partida, agora deverão ser 

escolhidos dentre os atletas que estão registrados nas súmulas, desde que não tenham sido 

expulsos ou não estejam cumprindo suspensão (Artigo 74). 

 

CÓDIGO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA: 

 No próximo CJDD as suspensões poderão ser determinadas em dias ou meses ou data final 

pré-definida (Artigo 59); 

 Incluída a informação: Suspensão de determinado tipo de evento não tem a obrigatoriedade de 

cumprir em outro evento. Ex.: o atleta suspenso nas Jornadas de AABBs, só cumprirá 

suspensão nas Jornadas de AABBs; o atleta suspenso nas Jornadas de funcionários, só 

cumprirá suspensão nas jornadas de funcionários; o atleta suspenso no CINFAABB, só 

cumprirá suspensão no CINFAABB (Artigo 61). 

 

MANUAL DE ORGANIZAÇÃO: 

 Toda documentação referente a Prestação de Contas (súmulas, recibos, notas fiscais, fotos, 

etc.) deverão ser digitalizados e enviadas via e-mail e não mais pelos correios; 

 Os documentos digitalizados deverão ser enviados para o e-mail gerev@fenabb.org.br e os 

originais de toda essa documentação deverão ser guardados no clube por um período de 5 

(cinco) anos; 

 O tamanho de cada e-mail não pode ultrapassar a capacidade máxima de 10MB. 

mailto:gerev@fenabb.org.br
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ANEXOS: 

 Anexo 21 deixa de ser o “Cadastro de Atletas” e passa ser o “Modelo de Declaração de 

Responsabilidade com o Questionário PAR-Q”; 

 Anexo 22 deixa de ser “Orientação para o cadastramento dos atletas do futebol minicampo 

mirim” e passa ser de “Informações sobre o Novo Modelo de Jornadas”; 

 Anexo 23 constam as novas informações sobre o Cadastro Nacional de Atletas, agora via 

plataforma digital, CNA ONLINE.  

 


