
PRINCIPAIS MUDANÇAS DO CONSELHO ARBITRAL (RGC 2023/2024) 

 

 Excluída a categoria Ex. Dependente de efetivo (filhos com mais de 24 anos); 

 Os pagamentos das mensalidades poderão ser efetuados em pagamento único 
(pagamentos antecipados ou mensalidades vencidas); 

 Serão aceitos como comprovação de pagamento relatórios e comprovantes das redes 
bancárias ou similares, por exemplo: lotérica, correios, etc; 

 Incluídas como modalidades oficiais: 

 Futebol hipermaster (60 anos), ou seja, agora com 04 categorias de futebol (Adulto, 
Master, Supermaster e Hipermaster); 

 Voleibol Máster (35 anos), ou seja, agora com 02 categorias de voleibol (Livre e Master; 

 Caso não seja realizada a modalidade futsal masculino ou qualquer uma das categorias 
do futebol minicampo, a organização poderá substituir pelo Voleibol masculino, como 
modalidade opcional; 

 Excluída a modalidades Xadrez como modalidade oficial; 

 A critério de cada Estado/Região poderão ser incluídas, na JEMAB/JESAB, como 
opcionais, até seis modalidades individuais e/ou em dupla e/ou em trio; 

 Com a inclusão do futebol hipermaster e voleibol máster foi ajustada quantidade de 
inscritos e custeados pela FENABB nas modalidades: 

 Futebol (Adulto, Master, Supermaster e Hipermaster) => Até 16 atletas + 1 técnico, 
sendo até 12 oficiais custeados pela FENABB, sem a obrigatoriedade de ter participante 
efetivo para completar o número máximo de inscrito; 

 Voleibol (Livre e Máster) e Futsal => Até 14 atletas + 1 técnico, sendo até 10 oficiais 
custeados pela FENABB, sem a obrigatoriedade de ter participante efetivo para 
completar o número máximo de inscrito; 

 Modalidade individuais:  
 JEMAB poderão ser inscritos 2 (dois) representantes por AABB participante, sendo 

1 (um) custeado pela FENABB; 
 JESAB, para os estados que não realizam JEMAB, poderão ser inscritos 2 (dois) 

representantes por AABB participante, atletas “A” e “B” ou o campeão e vice-
campeão da fase microrregional para os estados que a realizam; 

 JERAB, para os estados que não realizam JESAB, poderão ser inscritos 2 (dois) 
representantes por AABB participante, atletas “A” e “B” ou o campeão e vice-
campeão da fase estadual para os estados que a realizam. 

 Nova composição do Conselho Arbitral => 5 (cinco) Dirigentes de AABBs, representantes 
de cada região geográfica do país, eleitos pela FENABB, e 2 (dois) representantes da 
FENABB. A escolha dos 5 (cinco) Dirigentes de AABBs considerará o conhecimento 
técnico, participação e realização de Jornadas Esportivas e a representatividade de 
diferentes níveis de AABBs; 

 Ajustado valor da taxa de anual de CNA, de R$ 15,00 para R$ 20,00; 

 Excluído 02 itens da Classificação Disciplinas, obrigatoriedade de 50% no desfile de 
abertura e ausencia de presidente/representante de alguma AABB na reunião da CDD. 

 


