
 

 

 

JOGOS DA FENAE 2020 

INFORMAÇÕES GERAIS  

Prezados associados, 

Apresentamos mais detalhes sobre os JOGOS DA FENAE 2020.  Esse ano os Jogos serão 
disputados em duas fases. A primeira fase classificatória que acontecerá em Brasília (DF), 
no período de 11 a 14 de junho, e a fase final entre os dias 9 e 12 de outubro, com sede 
ainda a ser definida. 

Para participar dos JOGOS DA FENAE 2020 - FASE CLASSIFICATÓRIA o atleta deve 
inscrever-se preenchendo e assinando a ficha de inscrição disponível no site da 
APCEF/RO, e enviando por e-mail para esporteseculturaapcefro@gmail.com 

A ficha de inscrição também pode ser entregue na secretaria da APCEF/RO ou a um de 
nossos diretores. 

1) MODALIDADES ESPORTIVAS: 

Os JOGOS DA FENAE 2020 serão disputados nas seguintes modalidades: 

a) Basquete masculino 
b) Futebol soçaite livre masculino 
c) Futebol soçaite máster masculino 
d) Futsal masculino 
e) Futsal feminino 
f) Voleibol masculino 
g) Voleibol feminino 
h) Tênis masculino 
i) Tênis feminino 
j) Tênis dupla masculino 
k) Tênis dupla feminino 
l) Tênis de mesa masculino 
m) Tênis de mesa feminino 
n) Tênis de mesa dupla mista 
o) Xadrez 
p) Natação masculino 
q) Natação feminino 
r) Sinuca 
s) Damas 
t) Atletismo masculino 
u) Atletismo feminino 
v) Vôlei de praia masculino dupla 



 

 

 

w) Vôlei de praia feminino dupla 
x) Canastra 

As seguintes modalidades disputarão a FASE CLASSIFICATÓRIA dos JOGOS DA FENAE 
2020: 

a) Basquete masculino 
b) Futebol soçaite livre masculino 
c) Futebol soçaite máster masculino 
d) Futsal feminino 
e) Futsal masculino 
f) Voleibol feminino 
g) Voleibol masculino 
h) Vôlei de praia feminino dupla 
i) Vôlei de praia masculino dupla 
j) Tênis Feminino 
k) Tênis masculino 
l) Tênis dupla feminino 
m) Tênis dupla masculino 

Serão classificados para a FASE FINAL DOS JOGOS DA FENAE 2020 nove equipes de 
cada modalidade conforme descritas acima e de acordo com critérios definidos no 
REGULAMENTO TÉCNICO dos JOGOS DA FENAE 2020 - FASE CLASSIFICATÓRIA. 

As modalidades de atletismo serão: 100 metros, 200 metros, 400 metros, 1.500 metros 
livres, 5 mil metros, 10 mil metros, revezamento 4x100 metros e salto em distância.  

As modalidades de natação serão: natação absoluto (peito, costas, borboleta, nado livre, 
revezamento 4x50 livre e 4x50 medley) e de natação máster (peito, costas, borboleta, nado 
livre, revezamento 4x50 livre e 4x50 medley). 

2) SELETIVAS: 

Para a FASE CLASSIFICATÓRIA, realizaremos seletivas no dia 29/02, às 09h00m, na 
sede da APCEF/RO. Serão realizadas seletivas nas seguintes modalidades: 

a) Tênis de mesa masculino 
b) Tênis de mesa feminino 
c) Tênis de mesa dupla mista 
d) Xadrez 
e) Sinuca 
f) Damas 
g) Canastra 

 

 



 

 

 

3) PARTICIPE! 

Incentive seu colega a praticar esportes e vivenciar essa grande experiência junto a 
colegas atletas de toda a região norte. Caso ele ainda não seja associado APCEF/RO, 
convide-o a se associar para participar. 

O atleta poderá escolher mais de uma modalidade, porém, a efetiva participação nos jogos 
dependerá de: 

a) Confirmação da modalidade, em função do número mínimo de atletas e de times 
para as disputas; 

b) Inexistência de conflito de horários entre as diferentes modalidades. 

Cabe ao empregado solicitar sua liberação junto a seu gestor imediato para participação 
no evento, nos termos do acordo coletivo vigente. Recomendamos que estas tratativas 
sejam realizadas com boa antecedência para melhor organização de todos. 

Acesse o site da APCEF/RO para se manter atualizado sobre o evento: www.apcefro.org.br 

 

Atenciosamente, 
Diretoria APCEF/RO 

 


