TORNEIO INTERNO ESCOLA DE VÔLEI DO BETINHO / GATORADE NO VÔLEI DE PRAIA 2009
REGULAMENTO
Finalidades:
1. Este será um torneio que tem por finalidade promover a prática desportiva educacional e a
integração entre alunos e professores das Escolas de Vôlei do Betinho dos núcleos do Leblon
e de Ipanema;
Participação:
2. A participação só será permitida aos alunos integrantes das Escolas de Vôlei do Betinho dos
núcleos do Leblon e de Ipanema. Atletas ‘de fora’ poderão ser convidados;
Inscrição:
3. O torneio será disputado por times masculinos, femininos e mistos dependendo da categoria;
4. A relação de cada equipe participante, deverá ser entregue na “Escola de Vôlei do Betinho”
pelos integrantes de cada time impreterivelmente até a 5ª feira anterior ao torneio. Não
haverá tolerância neste prazo;
5. A partir de então, em hipótese alguma serão permitidas substituições de alunos ausentes por
algum aluno que não esteja previamente inscrito;
6. A tabela será feita na 6a Feira anterior ao torneio, de acordo com o ranking de cada
categoria;
7. Cada time deve ter um “nome” que o identificará ;
8. Cada time deve ter um “capitão” que estará representando o seu time em todas as situações
necessárias,
9. Será permitido que o atleta inscrito jogue somente na categoria de sua faixa etária.
Categorias:
10. Mini vôlei I e II
11. Quarteto Sub 13 misto;
12. Dupla Sub 15 masculino e feminino
13. Dupla Sub 18 masculino e feminino;
14. Dupla adulto masculino e feminino
15. Quarteto adulto misto (mínimo duas mulheres);
A Competição
16. Na quadra de jogo só poderão permanecer as equipes que estiverem se apresentando no
momento;
17. Não será permitido tempo para aquecimento em quadra;
18. Não ocorrerá empréstimo de bolas por parte da Organização para o aquecimento;
19. O sistema de disputa será a divisão por chaves na qual todos jogam contra todos; o número
de times em uma chave pode ser variável dependendo do número de times inscritos na
categoria.
20. Cada jogo será composto de um set único de 15 pontos corridos (sem vantagem) com troca
de lado a cada múltiplo de 5 pontos;
21. A partida acabará quando uma das equipes alcançar 15 pontos ou diferença de 2 pontos com
contagem máxima de 17 pontos;
22. Só será permitido 1 (um) pedido de tempo de 30 segundos por set para cada equipe;
23. Depois da primeira chamada para o jogo pelo locutor do torneio, cada equipe terá no máximo
3 minutos para se apresentar em quadra sob pena de perder o jogo por WO; O árbitro do jogo
será o responsável pela contagem deste tempo.
24. Caso uma equipe não esteja presente no seu 1º jogo a mesma estará automaticamente
eliminada da competição; funcionará como se ela não existisse na chave e não haverá
transferência de pontos.
25. As regras utilizadas serão as regras oficiais do Vôlei de Praia (com exceção das categorias
mirim e master);
26. Critério de desempate: 1º - números de vitórias, 2º - saldo de pontos, 3º ponto average , 4º
sorteio;

27. Somente o “capitão” de cada equipe poderá falar com o juiz durante o jogo;
28. Os técnicos, professores e ajudantes não podem em hipótese alguma interpelar o juiz;
29. Será obrigatório o uso do uniforme oficial da escola. O aluno que porventura esquecer seu
uniforme ficará impossibilitado de jogar;
30. No dia do evento toda e qualquer reclamação ou protesto deverá ser feito por notificação e
entregue ao coordenador técnico do evento no final da competição. A organização fará uma
avaliação de cada notificação e poderá aplicar penalidades às pessoas envolvidas;
Premiação
31. Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada categoria com medalhas de ouro, prata e
bronze;
Medidas Disciplinares
32. Em caso de desacato ao árbitro ou de qualquer atitude anti-desportiva, o árbitro pode aplicar
um cartão amarelo, significando apenas advertência. Em caso de recorrência, o cartão
vermelho deverá ser aplicado, significando um ponto e saque para o time adversário. Em
caso de segunda recorrência, o cartão vermelho deverá ser aplicado e indicará expulsão do
jogador do torneio.
33. Caso o técnico ou professor venha a ser punido pelo árbitro por reclamação ou atitude antidesportiva, deverá ser aplicado apenas o cartão vermelho que indicará um ponto e o saque
para o time adversário. O mesmo acontecerá se ele vier a ser punido novamente.
34. Qualquer outra situação não prevista neste regulamento será decidida pela direção do
torneio;
Divulgação
35. O registro do Torneio será feito através do site www.voleibetinho.com.br

