REGULAMENTO ESPECÍFICO DO TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA – LAMEGO 2010
DUPLAS | QUADRAS
PISCINAS MUNICIPAIS DE LAMEGO
1.º
DENOMINAÇÃO
1. O II Torneio de Voleibol de Praia de Lamego realiza‐se nos dias 4 e 5 de Setembro de 2010,
e será disputado nas variantes de duplas e quadras. Nele podem participar atletas de
ambos os sexos, com idade mínima de 12 anos.
2. O Torneio é uma organização conjunta da Associação de Voleibol de Viseu e da Empresa
Municipal “Lamego ConVida”.
2.º
PROVA
1. A prova será disputada em três escalões de ambos os sexos: escalão de sub‐16 anos;
escalão 17‐39 anos; escalão de +40 anos (para efeito de integração no escalão é
considerada a idade do atleta no dia de inicio do Torneio).
2. Cada equipa de duplas é constituída obrigatoriamente por dois elementos. Até à hora de
início do Torneio é possível substituir um dos elementos da equipa devido a causa
atendível.
3. Cada equipa de quadras é constituída obrigatoriamente por quatro elementos e por um ou
dois suplentes. Nesta variante são admitidas equipas mistas, mas apenas para a
competição masculina. Até à hora de início do Torneio é possível substituir até dois
elementos da equipa devido a causa atendível.
4. É permitido a atletas do escalão de sub‐16 anos integrar o escalão 17‐39 anos.
5. Não é permitido aos atletas do escalão 17‐39 anos integrar os outros escalões.
6. É permitido aos atletas do escalão de +40 anos integrar o escalão 17‐39 anos.
7. Para haver competição num escalão é necessário haver um número mínimo de quatro
equipas, caso contrário serão integradas em outro escalão.
8. O sistema de disputa da prova será sempre à maior de três sets.
9. A pontuação, para qualquer fase, é sempre feita através da contagem continua, sendo
que: 1ª Fase (Quadro Principal): jogos à maior de 3 sets aos 15 (quinze) pontos, com um
limite máximo de 19 (dezanove); Fase Final (1/2 Finais e Finais): jogos à maior de 3 sets

aos 21 (vinte e um) pontos com vantagem mínima de 2 (dois) pontos sem limite, com a
excepção do 3º set, que se realiza até aos 15 (quinze) pontos com limite máximo de 19
(dezanove).
10. As equipas somam pontos da seguinte forma: vitória – 2 pontos; derrota – 1 ponto; falta –
0 pontos.
11. Em caso de empate no total de pontos, entre duas ou mais equipas, o desempate é feito
tendo em atenção as seguintes regras:
11.1.

Confronto directo no aspecto de vitórias;

11.2.

Diferença entre sets vencidos e perdidos por cada equipa nos jogos disputados
entre elas e apenas nestes.

11.3.

Diferença entre pontos obtidos e perdidos por cada equipa nos jogos
disputados entre elas e apenas nestes.

11.4.

Diferença entre sets vencidos e perdidos por cada equipa em todos os jogos
disputados.

11.5.

Diferença entre pontos obtidos e perdidos por cada equipa em todos os jogos
disputados.

11.6.

Novo jogo disputado a um set até aos 15 pontos com um máximo de 19.

12. Entre os sets decorre um intervalo de 3 minutos.
13. Cada equipa tem direito a 1 desconto de tempo por set.
14. Qualquer jogador que desrespeite (verbalmente ou fisicamente): árbitro, adversários,
espectadores ou qualquer interveniente do jogo será expulso e não poderá participar em
mais nenhum jogo caso a equipa saia vencedora.
3.º
SORTEIO
O sorteio realiza‐se na sede da Associação de Voleibol de Viseu no dia 3 de Setembro
pelas 21 horas e 30 minutos, na presença dos delegados das equipas.
4.º
CALENDÁRIO
1. A reunião técnica com os representantes das equipas terá lugar pelas 9:30 horas do dia 4
de Setembro (Sábado).

2. A competição da primeira fase (quadro principal) terá início às 10:00 horas do dia 4 de
Setembro (Sábado) e terminará às 20:00 horas do mesmo dia.
3. As meias‐finais e finais serão disputadas no dia 5 de Setembro (manhã), a partir das 10:00
horas. Dependendo do número de equipas inscritas e do desenrolar da competição poderá
a competição ser concluída integralmente no dia 4 de Setembro (Sábado).
5.º
PRÉMIOS
1. Apenas haverá prémios monetários para os escalões de 17‐39 anos e +40 anos. Ao escalão
de sub‐16 anos serão atribuídos troféus até ao 3.º lugar e t‐shirts.
2. Duplas: 1.º classificado – 75,00 € + troféu; 2.º classificado – 50,00 €; 3.º classificado –
25,00 €.
3. Quadras: 1.º classificado – 100,00 € + troféu; 2.º classificado – 60,00 €; 3.º classificado –
30,00 €.
6.º
INSCRIÇÕES
1. As inscrições deverão ser efectuadas até ao dia 31 de Agosto, através das seguintes
opções: online na nossa página: www.avviseu.pt ou e‐mail: avviseu@gmail.com.
2. O valor da inscrição é de 20,00 € por dupla e de 30,00 € por quadra, para os escalões de
17‐39 anos e +40 anos. O valor da inscrição por equipa para o escalão de sub‐16 anos é de
10,00 €.
3. É necessária a apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão para
verificação do escalão integrado pelo atleta.
7.º
OUTROS
1. Mais informações consultar www.avviseu.pt.
2. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização que é soberana nas
suas decisões.
3. Este Torneio rege‐se pelas regras oficiais do voleibol de praia (www.fpvoleibol.pt;
www.avviseu.pt).
4. Para qualquer esclarecimento de dúvidas contactar: avviseu@gmail.com (Helder Santos);
secretaria.avv@gmail.com (Manuel Almeida); Telefone 254614085; Tlm 963284055.

