1° Torneio Brasil Científica de Vôlei de Praia
Naipe Feminino

REGULAMENTO GERAL
ART. 1° - DO TORNEIO: O “1º TORNEIO BRASIL CIENTÍFICA DE VOLÊI DE PRAIA
NAIPE FEMININO”, será disputado nas regras oficiais da FIVB, salvo as alterações contidas
nesse regulamento.
ART. 2° - DA PREMIAÇÃO: Serão premiados com Troféus Personalizados os três primeiros
lugares.

ART. 3° - DA PARTICIPAÇÃO: Poderá participar do torneio qualquer atleta do território
nacional, desde que tenha a idade mínima de 12 anos e máxima de 15 anos completos ate
o dia do evento e que esteja em plenas condições físicas para a pratica desportiva.

Parágrafo único: As atletas deverão apresentar autorização dos responsáveis no dia do
evento (modelo em anexo), ou estarem acampanhadas dos mesmos.
ART. 4° - DAS CATEGORIAS: O torneio será disputado no Naipe Feminino. (Não será aceito
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inscrições de duplas mistas).

ART. 5° - DO UNIFORME: Todas as duplas deverão estar devidamente uniformizadas com
shorts e camisas e ou sunquínis ou biquínis, a organização cederá a camiseta de jogo.

ART. 6° - DA FORMA DE DISPUTA: As vagas serão limitadas a 14 duplas. Serão formados
2 grupos A e B com sete duplas cada, classificando os 4 melhores colocados de cada
grupo, formando as quartas de finais, posterior semi finais e em seguida a grande final,
conforme segue:
Quartas de Finais
Jogo 1: 1° Colocado do Grupo A X 4° Colocado do grupo B;
Jogo 2: 1° Colocado do Grupo B X 4° Colocado do grupo A;
Jogo 3: 2° Colocado do Grupo A X 3° Colocado do grupo B;
Jogo 4: 2° Colocado do Grupo B X 3° Colocado do grupo A.

Semi Finais
Jogo 1: Vencedoras do Jogo 1 X Vencedoras do Jogo 3;
Jogo 2: Vencedoras do Jogo 2 X Vencedoras do Jogo 4.

Finais
Perdedoras do Jogo 1 x Perdedoras do Jodo 2 – Disputarão 3º e 4º lugar;
Vencedoras do Jogo 1 X Vencedoras do Jogo 2 – Disputarão 1º e 2º lugar.

OBS: Se por ventura não atingir o numero de 14 duplas inscritas, a forma de disputa será
refeita, seguindo o mesmo propósito, para que as duplas possam jogar quanto mais vezes
possíveis.
6.1 – O torneio terá uma cancha de jogo, podendo as duplas sequenciais aquecerem
próximo da cancha, desde que não atrapalhe o jogo em andamento.

Fase classificatória, quartas de finais e semi finais serão de apenas 1 set até 15 pontos.
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Final: 2 sets até 15 pontos, se houver necessidade de Tie Break o set será de 10 pontos.

6.2

– Cada dupla poderá pedir um tempo de 30 segundos. A Grande Final terá intervalo

de apenas 1 minuto entre os sets.
6.3 – A cada 5 pontos as duplas terão que trocar de lado na cancha.

6.4 - Serão utilizados sucessivamente os seguintes critérios para caso de desempate:
1º - Entre duas equipes empatadas:
1º.a - Confronto direto.
2º - Entre três ou mais equipes empatadas:
2º.a – Pontos average (dividir os pontos pró pelos pontos contra nos jogos entre as equipes
empatadas). Classifica-se o maior resultado;
3º - Sorteio
ART. 7° - DO LOCAL, DIA E HORÁRIO DOS JOGOS: O torneio será realizado na cidade
de Piraquara – PR no dia 05 de Dezembro de 2020, começará às 08:30 hs da manha, as
duplas devem ficar atentas a tabela de jogo que será disponibilizada pela organização. O
limite Maximo de espera para o primeiro jogo será de 15 minutos, para os demais apenas
5 minutos após o encerramento do jogo anterior. Se por ventura ultrapassar esse limite de
tempo será dado W.O.

ART. 8° - DAS INSCRIÇÕES: As inscrições terão o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por
dupla + 1Kg de alimento não perecível por atleta que será doado a uma instituição de
caridade. As fichas de inscrição (em anexo) deverão ser enviadas devidamente preenchidas
e assinadas, juntamente com o comprovante de deposito para o WhatsApp dos
organizadores até o dia 18 de Novembro de 2020, ou ate completar o numero de vagas
oferecidas. Não será aceito pagamento no dia do evento.

OBS: Ao completar as 14 vagas oferecidas as inscrições se dará por encerradas.

Parágrafo Único: Após realizar a inscrição em hipótese alguma será devolvido o valor da
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mesma, seja qual for o motivo da desistência da dupla.

DAS INSCRIÇÕES:
Acessar o site:

AGENDAESPORTIVA.COM.BR/1-TORNEIO-BRASIL-CIENTIFICA

Preencher todos os dados, efetuar o pagamento para garantir a sua vaga.
Os casos omissos que por ventura possam aparecer serão resolvidos pela organização.
ART. 10° - DA ORGANIZAÇÃO: O torneio “1º TORNEIO BRASIL CIENTÍFICA DE VOLÊI
DE PRAIA NAIPE FEMININO”, será organizado pela empresa BC – Brasil Científica e
colaboradores, sendo representada pelos seguintes membros:
Diretor do Torneio: Marcelo Pereira
Coordenador: Alexandre Lagana
Arbitro: Silvio Nicolas
ART. 11° - DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL NO ESPORTE: O atleta inscrito
no 1º TORNEIO BRASIL CIENTÍFICA DE VOLÊI DE PRAIA NAIPE FEMININO aceita o FÓRUM
de Curitiba – PR, para julgar possíveis atos ou condutas anti desportivas que possam ocorrer
no evento, tais como: Agressão física ou ofensas verbais e racistas a qualquer atleta, equipe
de arbitragem, membros da comissão organizadora e ou terceiros. Danificar propositalmente
equipamentos e instalações do evento, e quaisquer outras atitudes cabíveis de punição.

Parágrafo Único: O atleta inscrito no evento isenta a organização por eventuais danos de
qualquer natureza que possa vir a sofrer durante o evento!

ART. 12° - DO DIREITO DE IMAGEM: O atleta inscrito no evento acima mencionado
sede gratuitamente a organização do mesmo o direito de divulgar as imagens captadas
durante o evento.
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MAIORES INFORMAÇÕES:
Alexandre – (41) 9 9977-3747
Marcelo – (41) 9 9987-1021
Silvio – (41) 9 9126- 5966

