
 

 

 
 

REGULAMENTO GERAL 
 
 

1. O torneio será disputado de acordo com as regras internacionais do vôlei de praia da 

Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), e conforme este regulamento. 
 
 

2. PERÍODO: 
 

2. 1 Os jogos serão realizados nos dias 03 e 04 de outubro de 2020 nas quadras de areia do 

clube da APCEF das 08hs às 19 hs. A tabela de jogos e seus respectivos horários serão 

divulgados somente após o congresso técnico.  

 
 

3. PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES: 
 

 Período de Inscrição: 08 a 11 de setembro de 2020.  
Local: Secretaria do Clube da caixa (APCEF). 

Horário comercial: 13hs ás 20hs.  

 

Congresso Técnico: 26 de setembro de 2020. 

Local: Clube da Caixa (APCEF) 

Horário: 19hs 

 

Contato: (92) 99293-0684 / (92)98261-3999/3304-9243  

 

Obs; o quantitativo de inscritos nos quartetos MASCULINO e FEMININO são: mínimo 4 atletas e 

máximo de 6 atletas. 

Obs; No Quarteto Feminino será permitido a inscrição de até 3 atletas +35. Porém para o jogo 

será permitido no máximo duas atletas +35 em quadra. 

 
 
     Pagamento: Na secretária do Clube (em espécie) ou por transferência na conta: 

     Agência: 1197-5 

     Conta: 9948-1 

     CPF: 276.705.382-97 

     Lilian Rodrigues Valente  

 

 

VALORES 

DUPLA QUARTETO 

R$60,00 (sessenta reais) R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

LIMITE DE IDADE 

MASCULINO FEMININO 

DUPLA QUARTETO DUPLA QUARTETO 

+45 +40 +40 +40 



 

 

 

 

 

4. DOS JOGOS: 

 

4.1 Os jogos serão disputados na FASE CLASSIFICATÓRIA em único set, sendo: 

DUPLA QUARTETO 

21 PONTOS 25 PONTOS 

 

 

 

E na SEMI FINAL E FINAL dois sets: 

DUPLA QUARTETO 

18 PONTOS 21 PONTOS 

 

Obs;  A equipe vencedora deve abrir dois pontos de vantagem sobre a equipe adversária e no caso 

de empate em sets haverá um set de 15 pontos. 
 

 

4.2 A forma de disputa será de acordo com o número de inscritos e decidido no congresso 

técnico. 

 
5. PREMIAÇÃO 
 

1º Lugar Troféu, Medalhas e Premiação em dinheiro. 

2º Lugar Medalhas e Premiação em Dinheiro. 
3º Lugar Medalhas e Brindes 
4º Lugar Brindes. 
5º Lugar  Brindes.  

 

 
Obs; O torneio irá disponibilizar camisas para todos os atletas que irão participar da competição e 

será obrigatório o uso da mesma. 

 

 

6. Os casos omissos desse regulamento serão decididos pela coordenação do evento. 

 


