
 
 

 

REGULAMENTO DO FUTEVÔLEI  

I - DOS LOCAIS DOS JOGOS  

Art. 1º - Os jogos serão realizados na quadra de areia do São Lourenço Country Clube.  

II – DOS DIAS, HORÁRIOS E TABELAS DOS JOGOS  

Art. 2º - Os jogos serão realizados no dia 05/10/2019 nos períodos da manhã e tarde. A tabela 

dos jogos será elaborada por sorteio no Congresso Técnico.  

Parágrafo 1º: A equipe organizadora do evento poderá alterar a data e períodos dependendo 

do número de inscrições.  

 Parágrafo 2º: As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento das fichas de 

inscrições, que serão encaminhadas via e-mail, Só serão aceitas as inscrições recebidas através 

dos e-mails:  https: //slcountryclube.com.br/openfutevoley/ 

 A dupla poderá se inscrever até as 00:00hr do dia 20/09/2019, após o envio do e-mail (pré-

inscrição), a inscrição deverá ser efetivada no máximo até dia 25/09/19, mediante o pagamento 

da taxa de R$ 100,00 por dupla (somente em dinheiro) enviando o comprovante. 

III – DO CONGRESSO TÉCNICO  

Art. 3º - O Congresso Técnico será realizado no dia 04/10/2019 (sexta-feira), as 18 horas, na R. 

Cel. José Costa Soares, 400, São Lourenço - MG, 37470-000    

Parágrafo 1º: No congresso Técnico serão definidos os sorteios e chaveamentos do torneio.  

Parágrafo 2º: É facultativa a presença no Congresso Técnico.  

IV – DO SISTEMA DE DISPUTA DA COMPETIÇÃO  

Art. 4º - O sistema de disputa da competição dependerá do número de equipes inscritas e será 

divulgado no Congresso Técnico e no dia do Evento a Organização poderá alterar a 

programação em função de problemas que possam surgir.  



 
 

 

V – DAS REGRAS  

Art. 5º - Os jogos serão regidos pelas regras oficiais do Futevôlei e o que dispuser este 

regulamento:  

Parágrafo 1 - O Sistema de Disputa utilizado para o torneio será o de ELIMINATÓRIA DUPLA (no 

máximo 16 duplas).  

Parágrafo 2 - Uma equipe deve ser constituída por dois jogadores, sendo facultativa a presença 

de um técnico. 

Parágrafo 3 – todas as partidas serão disputadas em melhor de 1 (um) único set em que será 

considerada vencedora a equipe que primeiro atingir 18 pontos, (Caso as equipes empatem 

em 17 pontos, o jogo continuará até que 20 pontos seja atingido) 

Parágrafo 4 – Cada dupla tem direito a solicitar um tempo de descanso de 1 minuto, durante o 

set; 

Parágrafo 5 – A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PODERÁ ALTERAR A FORMA DE DISPUTA DAS 

PARTIDAS, DE ACORDO COM O NÚMERO DE EQUIPES, OU CASO CONSIDERE NECESSÁRIO PARA 

O MELHOR ANDAMENTO DA COMPETIÇÃO.  

Parágrafo 6 – Após o 6º ponto, haverá a troca de lado da quadra. Ou de acordo com o que for 

definido pela organização.  

Parágrafo 7 – As equipes deverão comparecer ao jogo devidamente uniformizadas, de seguinte 

forma:  

a) Numeradas (1 e 2) sem ser colados com fita adesiva e ou com caneta em parte do corpo 

visível;  

b) Usar camisa, camiseta, short ou sunga. Caso o atleta tenha problemas de saúde (alergia) e 

esteja com o atestado. Poderá jogar de Tênis e meia;  

c) As camisas ou camisetas e shorts deverão ser iguais. 



 
 

 

d) Não pode ter números repetidos;  

e) O capitão da equipe deverá se apresentar para o jogo portando a tarja de identificação no 

uniforme;  

f) Os técnicos das equipes deverão se apresentar para o jogo de Camisa com manga, Short ou 

bermuda, tênis e meia.  

Parágrafo 8 – Durante a partida apenas o capitão da equipe está autorizado a falar com os 

árbitros, desde que a bola não esteja em jogo, para:  

a) Solicitar autorização para trocas de uniforme ou equipamentos;  

b) Checagem da rede ou da bola;  

c) Reposicionar alguma linha de delimitação que esteja fora do lugar correto;  

d) Pedir explicação sobre a aplicação ou interpretação de uma regra.  

VI – DOS JOGOS  

Art. 6º - A equipe que não se apresentar para jogar até 05 minutos após o horário marcado na 

tabela perderá a partida por W.O.  

Parágrafo 1 – Nos casos em que o sistema de disputa prever chaveamentos, a equipe que 

proporcionar o W.O. será eliminada dos jogos e todas as partidas já jogadas pela equipe 

eliminada (e as partidas por jogar) terão como resultados o placar de 1x0 (set) para seus 

adversários; 

Obs: É facultado a equipe que se beneficiou do W.O livrar a dupla que causou o W.O, desde 

de que não atrapalhe o andamento do evento  

VII – DOS ASPECTOS DISCIPLINARES:  

Art. 7º - A equipe que, através de seus jogadores, dirigentes ou torcedores (dentro ou fora da 

quadra de jogo) que apresentarem conduta incompatível com os objetivos dos jogos e com a 

moral desportiva, poderá ser eliminada da competição.  



 
 

 

Art. 8º - Somente poderão ficar dentro do ambiente da quadra de jogo, jogadores inscritos que 

estiverem devidamente uniformizados e 1 técnico (se estiver inscrito na competição).  

Art. 9º - A equipe ou jogador que não cumprir o Regulamento Geral e/ou o Regulamento 

Específico da modalidade terá sua situação avaliada pela Comissão Organizadora do torneio do 

São Lourenço Country Clube e poderá sofrer punição conforme descrito no regulamento.  

Art. 10º - Os protestos deverão ser encaminhados pelas equipes à Comissão Organizadora do 

torneio do São Lourenço Country Clube, por escrito, até 2 hora antes da realização da partida. 

Os denunciantes deverão fornecer os elementos que comprovem os recursos.  

Art. 11º - Ao participar do Torneio no São Lourenço Country Clube, o participante assume a 

responsabilidade por seus dados fornecidos, participando por livre e espontânea vontade, 

sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar da 

modalidade. Todos os participantes deverão estar em dia com sua avaliação médica para 

participação dos jogos, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos 

participantes.  

Art. 12º - No ato da inscrição, ao concordar com a regulamentação, o participante aceita todos 

os termos dos regulamentos e assume total responsabilidade por sua participação no evento.  

Art. 13º CRITÉRIOS DE DESEMPATE (apenas para a fase classificatória)  

Na fase classificatória, ocorrendo empate em pontos entre 2 (duas) ou mais equipes, quando 

necessário, serão observados, pela ordem, os seguintes critérios:  

1) Confronto direto;  

2) Saldo de Sets  

3-) Sets pró  

4-) Sets contra  

5) Saldo de pontos;  



 
 

 

6) Maior número de pontos pró;  

7) Menor número de pontos contra;  

8) Sorteio.  

Art. 14º - Pontuação  

Vitória: 2 pontos  

Derrota: 0 ponto  

Art. 15º - PREMIAÇÃO 

O Campeão, Vice-Campeão e 3º Colocado na categoria receberão troféus, além de premiação 

pecuniária conforme abaixo:  

Dupla campeã: Troféu + R$ 800,00 (Oitocentos Reais) 

Dupla vice-campeã: Troféu + R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) 

3º Colocado: Troféu + R$ 200,00 (Duzentos Reais) 

Art. 16º   Autorizo por este meio, a utilização por parte da organização e patrocinadores de 

qualquer dado, fotografia, filme ou outra gravação contendo imagens de minha participação 

neste evento em qualquer mídia seja impressa ou eletrônica, incluindo na Internet, para 

qualquer fim e por tempo indeterminado. 

Art. 17º - O São Lourenço Country Clube não se responsabilizará por objetos extraviados no 
evento e nem em suas dependências. 

Art. 18º - Caberá à Comissão Organizadora do torneio do São Lourenço Country Clube resolver 

os casos omissos ao presente Regulamento.  

 

 

São Lourenço, 01 de Setembro de 2019. 


