
AABB - JOGOS DE VERÃO 2016  

 

Com o intuito de proporcionar a prática de atividades esportivas, a AABB 

convida a todos seus associados e dependentes a participar dos Jogos de 

Verão 2016. Não devemos considerar os Jogos de Verão uma competição, 

mas sim, uma oportunidade de lazer, entretenimento e conquista de novas 

amizades. 

O evento será realizado nas dependências da AABB no dia 03 e 04 de 

Dezembro. 

Programação: 

Dia 03 de dezembro (sábado): 

14 horas -Tênis de mesa categoria adulto e infantil ( abaixo de 13 anos) 

15 horas- Xadrez 

16 horas -Pesca categoria adulto e infantil ( abaixo de 13 anos) 

17 horas -Volei de Areia 4 X 4 (categoria livre)  

17 horas – Sinuca 

 

Dia 04 de Dezembro (domingo): 

9 às 10 horas - Basquete categoria adulto e infantil ( abaixo de 13 anos) 

10 horas – Canastra (dupla) 

10 às 11 horas – Natação e Mergulho 

Categorias:  

Dos 08 aos 10 anos incompletos (masculino e feminino) 

Dos 10 aos 12 anos incompletos (masculino e feminino) 

Dos 12 aos 14 anos incompletos (masculino e feminino) 

Adulto (a partir dos 14 anos - masculino e feminino) 

11 às 12 horas - Pênaltis categoria adulto e infantil ( abaixo de 13 anos) 

 



OBS: Em caso de mau tempo os jogos serão realizados em nova data a ser 

marcada pelo Conselho de Administração. 

 

INSCRIÇÕES: 

 

-As inscrições poderão ser efetivadas junto à secretaria da AABB com a 

Lenara, de segunda a sexta-feira, nos horários das 09:00 às 12:00 horas e das 

13:30 as 18:00 até o dia 02 de dezembro de 2016. Informações através do 

fone (55) 3744-1300, cel (55) 8415-1147 (WhatsApp) ou pelo e-mail 

fredericowestphalen@aabb.com.br  

-As inscrições serão feitas de forma individualizada, cabendo a comissão 

organizadora determinar a composição dos quartetos, quando for o caso; Com 

exceção da canastra que a inscrição deverá ser realizada em dupla.  

-Somente poderão participar dos jogos os sócios da AABB em dia com as 

mensalidades e seus respectivos dependentes; 

-Os associados poderão se inscrever para disputar todas as modalidades; 

-Não será cobrado qualquer tipo de taxa para as inscrições.  

- Serão distribuídas medalhas para os campeões e vice-campeões de cada 

modalidade e categoria. 
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REGULAMENTO VOLEI 4X4 

1) Os quartetos serão formados por sorteio; 

2) Jogarão em chave única, todos contra todos, em um 

set único de 21 pontos, com virada em 11; 

3) Caso falte algum atleta já sorteado os quartetos 

poderão ser modificados após o início do torneio; 

4) A ordem dos jogos poderá ser alterada, desde que  

com consentimento dos adversários; 

5) Será vencedor o quarteto que obtiver o maior número 

de vitórias. Em caso de empate entre dois quartetos 

será declarado campeão o que tiver vencido o 

confronto entre ambos. No caso de empate entre três 

ou mais quartetos, será vencedor aquele que fizer o 

maior saldo de pontos em todos os confrontos. 

Persistindo o empate haverá sorteio. 

REGULAMENTO TÊNIS DE MESA 

1) Categorias: Até 13 anos e Adulto: 

2) A tabela dos jogos será definida por sorteio; 

3) Caso falte algum atleta será declarado WO; 

4) A ordem dos jogos poderá ser alterada, mediante 

consentimento dos atletas; 

5) Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets até 12 

pontos. Cada atleta saca alternadamente duas vezes 

seguidas independentemente de ganhar ou não o 

ponto; 

6) Os jogos serão dentro das chaves, classificando os 

dois primeiro de cada chave para os cruzamentos e 

final. 

REGULAMENTO PESCA 

1) Categorias: Até 13 anos e Adulto; 



2) Modalidades: Menor Peixe – Maior Peixe - Quantidade 

3) Os pescadores terão uma hora para pescar; 

4) Os pescadores deverão trazer caniço e anzol e 

colocar os peixes em um recipiente com água para o 

juiz fazer a conferência ao final da competição. 

REGULAMENTO BASQUETE 

1) Categorias: Até 13 anos e Adulto: 

2) Todos os inscritos irão fazer 10 tentativas de 

arremesso. Aquele que acertar mais cestas será 

declarado o vencedor. 

REGRAS XADREZ 

1) A competição será regida pelos regulamentos, geral e 
específico, para xadrez rápido da FIDE (Federation 
Internationale des Echecs) entre 15 e 60 minutos por 
jogador (disponíveis no site da FENABB: 
www.fenabb.org.br), exceto quanto ao disposto neste 
Regulamento; 
2) A tabela dos jogos será definida por sorteio; 
3) A competição será pelo sistema eliminatório; 
 

REGRAS CANASTRA (DUPLAS) 

1) Forma de disputa e regras a serem definidas entre os 
participantes e comissão organizadora na data do evento; 

REGRAS SINUCA 

1) Forma de disputa e regras a serem definidas entre os 
participantes e comissão organizadora na data do evento; 
 

REGRAS NATAÇÃO 

1) Será declarado campeão o atleta que fizer no menor 
tempo o percurso de ida e volta na piscina grande da 
AABB. 
 



REGRAS MERGULHO 

1) Será declarado campeão o atleta que fizer o maior 
percurso  submerso na piscina grande da AABB. 
 

REGRAS PÊNALTIS 

 

1) Cada atleta cobrará 5 penalidades de cada vez, sendo 

declarado o vencedor aquele que converter o maior numero 

de penalidades. Em caso de empate, serão cobradas 3 

penalidades de cada 1 de forma intercalada. Em caso de 

empate será efetuada a cobrança intercalada de 1 pênalti 

cada, até que haja 1 vencedor. 

2) A competição será pelo sistema eliminatório; 

 


