
 
 

INFORMATIVO Nº 005 

DO VII JOGOS FENACEF 

 

 

 

 

 

 

 
Atualizações sobre 
as modalidades 

 

 

 

Faltam menos de 60 dias e toda a produção está praticamente pronta, aguardando a 

chegada das delegações! A Fenacef espera ansiosamente para dar início a mais um 

festival de boas competições, numa celebração de saúde e amizade! 

 

Agora, chegou o momento de compartilhar informações importantes sobre as modalidades, os 

equipamentos e materiais oficiais, de modo a permitir e melhor preparo possível de cada atleta. 

 

Em caso de dúvidas, contate a Esafi Eventos, responsável pela organização dos jogos:  

(27) 3224 4461 ou via e-mail: jogosfenacef@esafi.com.br!  

 

 

 

ATENÇÃO:  

ESTE INFORMATIVO TRAZ INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS MATERIAIS, CAMPOS E QUADRAS 

QUE SERÃO UTILIZADOS, BEM COMO ALTERAÇÕES SOFRIDAS PELA MODALIDADE 

CORRIDA DE RUA. LEIA-O ATENTAMENTE E COMPARTILHE COM SEUS ATLETAS! 

 

mailto:jogosfenacef@esafi.com.br
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EQUIPAMENTOS OFICIAIS 

 

A comissão já avaliou e selecionou os equipamentos oficiais que serão utilizados na competição. 

Conheça cada um deles! Obs.: as cores são apenas ilustrativas. 

 

 

- Futebol soçaite: Bola Penalty S11 Pró 5 Campo 

 

 

- Futsal: Bola Parma 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vôlei de quadra: Mikasa MVA 200 

 

- Vôlei de areia: Mikasa VLS 300 

 

 

- Tênis de quadra: Babolat Championship 

 

- Tênis de mesa: Butterfly 3 estrelas 

 

 

 

 
 

- Sinuca: Aramith Belga 54 mm 

 

 

 

- Baralhos: Copag 139 (naipe grande) 
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CAMPOS, QUADRAS E DEMAIS LOCAIS 

 

Confira abaixo as dimensões dos campos, quadras e áreas em que as 66 provas serão realizadas. 

 

Vila Álvares Cabral 
 

Modalidade Detalhe Dimensões 

Futebol soçaite Campos de grama natural 
Campo 1 – 63,45 x 46,40 m 
Campo 2 – 66,30 x 40,00 m 

Natação 
Piscina olímpica de 10 raias (apenas 8 

serão utilizadas) 
50,0 m x 25,0 m 

Tênis de quadra Saibro, descobertas 

Individual 23,77 x 8,23 m 

Dupla 23,77 x 10,97 m 
Altura da rede: 0,914 m 

 

Vila SESPORT 
 

Modalidade Detalhe Dimensões 

Futsal Quadra de concreto com pintura plástica 31,83 x 18,45 m 

Vôlei de quadra Quadra de concreto com pintura plástica 18,0 x 9,0 m 

Vôlei de areia - 16,0 x 8,0 m 

 

 

PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA EM VITÓRIA 

 

Os participantes do VII Jogos Fenacef terão a oportunidade de contemplar um belo desfile no dia 

17/05/2016: a tocha olímpica estará passando por Vitória. Ao todo, serão 30 km percorridos na capital 

e municípios adjacentes. 

 

A passagem faz parte da programação do Comitê dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que contemplará 

mais de 300 cidades ao longo de 90 dias. 

 

Contudo, em função de toda a mobilização que será necessária dos batalhões de trânsito, guarda 

municipal e demais órgãos, além dos bloqueios de vias importantes, em reunião com a organização, 

a Prefeitura Municipal de Vitória alertou sobre os sérios problemas implicados em relação ao tráfego. 

 

 

Assim sendo, é MUITO IMPORTANTE observar que no dia 17/05/2016, 

terça-feira, o trânsito estará bloqueado em vários pontos da cidade de Vitória 

e é esperada a formação de muito trânsito. Assim sendo, recomenda-se aos 

atletas que saiam do hotel para seu local de competição com antecedência de 

2 (duas) horas do horário previsto para início da prova. 
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ALTERAÇÃO DA CORRIDA DE 5 KM 

 

Considerando os alertas da Prefeitura Municipal de Vitória e o pedido da Gerência de Planejamento 

de Trânsito em função dos transtornos esperados pela passagem da tocha olímpica, a Comissão 

Organizadora decidiu pela alteração da data da Corrida de Rua de 5 km. 

 

Assim sendo, informamos que a referida prova será realizada no dia 16/05/2016, às 21h30, no 

mesmo local previsto anteriormente: a Avenida Beira Mar (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes), com 

saída do Clube Álvares Cabral. 

 

O horário deve-se ao tempo mínimo necessário para bloqueio do trânsito, que foi autorizado somente 

a partir das 20h30, de forma a minimizar os impactos sobre a população capixaba. O local que será 

utilizado para a Corrida é uma das principais vias de tráfego da capital. 

 

 
Trecho da Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, em Vitória, ES, onde será realizada a prova de Corrida de Rua de 5 km 

 

 

CANAL OFICIAL DE COMUNICAÇÃO 

 

Por mais apurado e assertivo esteja o planejamento do evento, é comum que a organização precise 

fazer comunicados às delegações. O e-mail do chefe da delegação, registrado no Sistema de 

Inscrições, será o canal oficial de comunicação da organização. Adicionalmente, os 

comunicados oficiais também serão divulgados: 

 

- no Sistema de Inscrições, por meio do menu “Comunicados”; 

- no Centro de Comunicação e Processamento de Dados (CCPD) do VII Jogos Fenacef, localizado no 

Clube Álvares Cabral; 

- no estande da Fenacef, no mural de comunicados. 
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ENCERRAMENTOS DE INSCRIÇÕES E PENDÊNCIAS NO SISTEMA 

 

Como já havia sido previsto, o prazo de inscrições de atletas junto às delegações encerrou-se no dia 

14/03/2016. Agora, as associações terão até 14/04/2016, impreterivelmente, para lançar as 

informações dos participantes no Sistema de Inscrições do VII Jogos Fenacef. 

 

Importante lembrar: 

 

- para efeito de produção das tabelas, SOMENTE os dados constantes no Sistema de Inscrições será 

considerado. Certifique-se de que os dados da delegação estejam corretos; 

- utilize o menu “PENDÊNCIAS” do sistema para verificar que providências ainda precisam ser tomadas 

pela delegação. É fundamental que a relação seja solucionada até 14/04/2016. 

 

NORMA SOBRE RECURSOS 

 

Já há algumas edições, os recursos tornaram-se frequentes nos Jogos Fenacef. Fruto da elevação 

contínua do nível das competições e do acirramento das disputas. Pensando nisso, a Fenacef 

expediu a Norma 01 do VII Jogos Fenacef, que disciplina a interposição e o processamento de 

recursos.  

 

A ideia é conferir tratamento imparcial, uniforme e organizado a todos os pedidos impetrados pelas 

delegações participantes. É de extrema importância que os Presidentes e Chefes das Delegações 

tomem conhecimento do documento – ele segue anexo ao presente informativo! 

 

 

 

Fique atento! O prazo de inscrição termina dia 18/03/2016 e todas as informações 

devem estar inseridas no sistema até o dia 14/04/2016! 

 

 

Diretor de Eventos Fenacef 

Benedito Silvano Bonacordi 

 

 

Comissão dos Jogos Fenacef 

Maria Lúcia Cavalcante Dejavite 

Rossini Ewerton Pereira da Silva 

Antoci Neto de Almeida  

 


