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CIRCUITO ANGRENSE
VÔLEI DE PRAIA 

2016

REGULAMENTO

I – DA ORGANIZAÇÃO
                 Art. 1º  –  O Circuito será organizado pela PMAR através da Secretaria de Esporte e Lazer em parceria com a Associação
de vôlei de Angra dos Reis e regida por este regulamento.

II – DO CIRCUITO
               Art. 2º  –  Será realizado em três etapas ao longo do ano e premiará ao final do circuito a dupla campeã na classificação
geral pelo total de pontos acumulados.
                  Art. 3º  –  Às etapas e datas serão distribuidas conforme tabela abaixo:

ETAPA / DATA LOCAL
1ª  - 15 DE MAIO  PRAIA DO ANIL
2ª  - 17 DE JULHO PRAIA DO ANIL
3ª  - 11 DE SETEMBRO PRAIA DO ANIL

III – DA PARTICIPAÇÃO
           Art. 4º  –  Poderão participar,  os atletas inscritos junto à organização, tais como avulsos ou representantes de Clubes,
Associações, Academias, Sociedades de Bairros, Militares, Escolas e etc.

IV – DA INSCRIÇÃO
                Art. 5º  – Poderão ser feitas antecipadamente na SMEL ou pelo site da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis até quinta-
feira da semana que antecede o evento, às 16:00 h., em hipótese alguma serão aceitas inscrições no dia do evento. 
              Art. 6º  – Ao efetuar a inscrição, o atleta estará assumindo toda responsabilidade por qualquer problema que por ventura
ocorrer,  bem  como,  declarando  suas  condições  físicas  ideais,  conhecimento  do  regulamento  e  isentando  a  organização  e
patrocinadores de qualquer responsabilidade antes, durante e depois do evento.
             

V – DAS REGRAS
                 Art. 7º  – O Circuito será realizada com as mesmas regras usadas pela FBV(Federação Brasileira de Vôleibol).
                 Art. 8º   – O Circuito será realizado em eliminatória simples, com um set de 15(quinze) pontos, em caso de empate em 14 x
14, a partida segue até abrir 02(pontos) de diferença, no limite máximo de 18 pontos. 
                 Art. 9º  – Não haverá tolerância para consumar o W.O.;
                 Art. 10º  – Não haverá aquecimento dentro de quadra e sim, fora dela;
                 Art. 11º  –  Cabe as duplas ajudarem no apanhar das bolas antes de seus jogos;
                 Art. 12º – Cada dupla terá direito a 2 (dois) tempos de 30 (trinta) segundos;
                 Art. 13º – Os Atletas deverão estar uniformizados com camisetas.
                 

VI – DAS CATEGORIAS
                 Art. 14º – Categoria Masculino  
                                    

VII – DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
             Art. 15º – Serão premiadas com medalhas, as 03 primeiras duplas colocadas nas etapas e com placas a dupla campeã do
circuito, com o maior somatório de pontos no final do circuito.  
                 Art. 16 – Por ocasião da premiação o atleta deverá estar uniformizado.

VIII – DA PONTUAÇÃO

  Art. 17º – A pontuação seguirá a tabela abaixo:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º em diante 
10 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1pts

  Art. 22º – Em caso de empate de uma ou mais duplas, o desempate será definido pela melhor colocação ao longo das
etapas;
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   Art. 24º –  As duplas deverão participar de todas as etapas para fazer jus a premiação do circuito, não havendo descarte.

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
                 Art. 17º –  A comissão organizadora é soberana e poderá desclassificar os competidores que descumpram este regulamento.
                 Art. 18º –  Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.


