VOLEIBOL DE PRAIA
Organização:
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Regulamento
Introdução
No dia 26 de Junho de 2015, vai decorrer na praia fluvial do Rio Sorraia, o Torneio de Voleibol de
Praia, podendo participar todas as pessoas interessadas com idade superior a 14 anos, em equipas
de 3 elementos. Este evento pretende promover o convívio de todos aqueles que gostam de
voleibol e está enquadrado na “Festa da Juventude”.

Inscrições
A inscrição é realizada presencialmente, pelas 16h do dia 26 de junho de 2015, no local do torneio.
Esta é composta pelo nome da equipa, nome dos elementos 3 + 1 suplente (facultativo).

Arbitragem
A arbitragem é da responsabilidade da organização.

Equipas
As equipas têm de ser compostas por um mínimo de 3 elementos, podendo ser inscrito 1 suplente.

Programa
26-06-2015
16:00 – Inscrições
16:15 – Reunião de Capitães de Equipa e sorteio do quadro competitivo
16:30 – Inicio dos jogos

Regulamento Específico do Torneio
A estrutura da competição está dependente dos condicionalismos do número de inscrições
recebidas.
Não serão aceites alterações de inscrições após o início do torneio.
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As equipas deverão estar presentes 10 minutos antes da hora marcada para o início do jogo. À
hora marcada para este se iniciar, se a equipa não estiver presente perde por falta de
comparência. Poderão ser aceites situações excecionais, caso justificadas com antecedência e com
aval da organização.
A hora do jogo não contempla o período de aquecimento, pois este deve ser realizado
anteriormente.
Qualquer equipa com menos de 3 jogadores não poderá jogar, sendo eliminada da competição.
Qualquer jogador que desrespeite, verbal ou fisicamente, um interveniente do torneio (árbitro,
adversário ou espetador) será imediatamente expulso e impedido de participar nos restantes
jogos da sua equipa.
Não são permitidos nesta variante, remates em passe (em suspensão) e amortis.
A ordem de servir deve ser mantida por todo o set (de acordo com o determinado pelo capitão da
equipa imediatamente após o sorteio).
O sistema de pontuação é o de pontuação direta, ou seja, cada jogada em disputa vale 1 ponto.
Um set é ganho pela equipa que faz primeiro 15 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos.
Em caso de igualdade a 14-14, o jogo continua até haver uma diferença de 2 pontos.
Cada jogo será disputado até que uma equipa consiga ganhar dois sets.
Entre os sets decorre um intervalo de 3 minutos.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização que é soberana nas suas
decisões.
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