TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4
MASCULINO
CAPÍTULO I – Da Organização:
Art. 1º - Compete a Federação do Desporto Escolar do Paraná - FDEPR com o apoio do Projeto Verão Paraná
2017, através da Secretaria do Estado do Esporte e do Turismo, a coordenação, organização e controle do
TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4.
CAPÍTULO II – Dos Objetivos:
Art. 2º - O TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4, tem como objetivo:
 Promover a integração esportiva entre os praticantes de Volei de Praia.
 Estimular a prática desta modalidade durante o período do Verão;
 Melhorar a aptidão física dos participantes por meio da prática esportiva;
 Incentivar as parcerias entre a Federação, Governo do Estado e demais Entidades.
 Oportunizar e Indicar a equipe campeã para o desafio das estrelas.
CAPÍTULO III – Da Participação:
Art. 3º - No TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4, poderão participar praticantes de voleibol,
com idade acima de 16 anos completos até a data de realização do torneio.
CAPÍTULO IV – Da categoria:
Art. 4º - O TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4, será disputado na categoria aberto masculino.
CAPÍTULO V – Da Documentação
Art. 5º - Será documento obrigatório, carteira de identidade ou documento que goze de fé pública, apresentado na
primeira partida do TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4.
CAPÍTULO VI – Das Inscrições:
Art. 6º - As inscrições serão limitadas e poderão ser realizadas SOMENTE entre os dias 17 a 19 de Janeiro de
2017(19 hs), mediante envio da ficha de inscrição devidamente preenchida, para o email contato@fdepr.org.br ou
no posto de atendimento da SEET em Caiobá, sendo que a validação da mesma será feita também via email
cadastrado.
CAPÍTULO VII – Da Taxa de inscrição:
Art. 7º - Não será cobrada taxa de inscrição.
CAPÍTULO VIII – Da premiação:
Art. 8º - A premiação será oferecida pelo Projeto Verão Paraná 2017, através da Secretaria do Estado do Esporte
e do Turismo e Federação do Desporto Escolar do Paraná - FDEPR. Serão premiados:
 1º Lugar: 05 medalhas e brindes dos apoiadores.
 2º Lugar: 05 medalhas e brindes dos apoiadores.
 3º Lugar: 05 medalhas e brindes dos apoiadores.
CAPÍTULO IX – Do Congresso Técnico e Datas de Realização das Etapas:
Art. 9º - O Congresso Técnico será realizado às 8:00 hs do dia 21 de Janeiro de 2017, no posto de atendimento
da Praia de Caiobá do Projeto Verão Paraná 2017, sendo obrigatório a presença de um representante da equipe.
Art. 10º - O horário de início do 1º jogo, será às 08h30min não havendo horário pré-determinado para os demais,
apenas uma seqüência de jogos que será repassada aos atletas, e que deverá ser obedecida pelas equipes
participantes. O horário de início poderá sofrer alterações caso haja um número de equipes menor do que o
esperado.
Art. 11 - Local e data da competição: Posto de atendimento da Praia de Caiobá do Projeto Verão Paraná 2017, no
dia 21 de Janeiro de 2017.

CAPÍTULO X – Das Disposições Gerais:
Art. 12 - O TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4, será regido pelas regras oficiais da
Confederação Brasileira de Voleibol (C.B.V.), obedecendo as normas contidas neste regulamento.
Art. 13 - Uma equipe deve ser constituída de, no máximo, 5 jogadores (4 jogadores na quadra e um jogador
substituto). Um dos jogadores é o capitão do time, que deve ser indicado na súmula.
Art. 14 - A dimensão da quadra de jogo é 18 x 9 m, as condições e equipamentos são os mesmos do Voleibol de
Praia, exceto o comprimento da rede que será a mesma do Voleibol de Quadra. O jogador substituto deve sentarse ou aquecer-se próximo à área de sua equipe e o treinador deve sentar-se nas cadeiras da equipe.
Art. 15 - Não existem posições determinadas na quadra, mas a ordem de saque deve ser mantida durante o jogo.
Art. 16 - Durante o jogo, apenas o CAPITÃO está autorizado a falar com os árbitros enquanto a bola estiver fora
de jogo nos seguintes casos:
16.1. Para solicitar uma explicação sobre a aplicação ou a interpretação das regras; caso a explicação não
satisfaça o capitão ele deve, imediatamente, informar ao 1º árbitro o desejo de protestar;
16.2. Para pedir autorização:
a) mudar uniformes ou equipamentos;
b) para verificar se o número do jogador que saca;
c) para verificar o piso, a rede, a bola, etc.;
d) para realinhar uma linha a quadra;
16.3. Para pedir Tempos de Descanso.
Art. 16 – O número de substituições é livre durante cada set.
Art. 17 - Apenas UM lançamento para saque é permitido. Não é permitida nenhuma outra tentativa de saque.
Art. 18 - Os jogadores da equipe sacadora não devem impedir, com barreira, o adversário de ver o jogador no
saque ou a trajetória da bola.
18.1. Um jogador da equipe sacadora faz uma barreira movendo os braços, saltando ou deslocando-se
para os lados, durante a execução do saque, para encobrir o sacador e a trajetória aérea da bola.
Art. 18 - O contato do bloqueio não é considerado como um toque da equipe (idêntico ao Voleibol de Quadra e
diferente do Voleibol de Praia).
Art. 19 - NÃO é considerada falta, se contatos simultâneos entre adversários por cima da rede resultam numa
bola presa.
Art. 20 - Um jogador não pode completar um ataque usando a “largada” de mão aberta direcionando a bola com
os dedos.
Art. 21 - NÃO há linha de ataque. Os jogadores podem atacar ou bloquear de qualquer parte da área de jogo.
Art. 22 - NÃO há linha central. Os jogadores podem entrar no espaço do adversário, quadra e/ou zona livre, desde
que não interfira no jogo do adversário.
Art. 23 - O primeiro contato (recepção do saque, ataque suave, defesa e etc.) é o mesmo do Voleibol de Praia
(Regra 9.2).
Art. 24 - O contato de um jogador com a rede é falta.
24.1. Um jogador interfere no jogo do adversário quando (dentre outras):
- toca a faixa superior da rede ou os 80 cm de cima da antena, durante sua ação de jogar a bola; ou
- apoia-se na rede simultaneamente ao jogar a bola; ou
- cria uma vantagem sobre o adversário, tocando a rede, ou
- realiza ações que impeçam uma tentativa legítima de um adversário jogar a bola.
Art. 25 - Um jogador pode completar um ataque usando o toque de bola respeitando a trajetória perpendicular à
linha dos ombros.
Art. 26 - Cada equipe tem direito a 1 Tempo de Descanso de 30 segundos durante o set.
Art. 27 - As equipes devem trocar de quadra a cada 7 pontos no 1º e 2º set, e caso seja necessário, set
desempate, a cada 5 pontos.

Art. 28 - Os atletas com patrocínio, poderão utilizar a logomarca dos seus patrocinadores durante o TORNEIO
VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4 e de uso obrigatório pelos atletas, em cada uma das 04 etapas.
Art. 29 - Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para o início do 1º jogo do dia, não havendo para os demais.
Art. 30 - Os jogos serão realizados em 01 set até 21 pontos, no sistema ponto por rally.
Art. 31 - A final será disputada em apenas um jogo, em 02 sets vencedores até 21 pontos no sistema ponto por
rally, sendo o 3º set, se houver necessidade, até 15 pontos. Em ambas as disputas a dupla vence o set com uma
diferença de 02 pontos.
Art. 31 – O sistema de disputa será o seguinte:
a) Até 6 equipes inscritas: Grupo único, todos contra todos os dois melhores classificados disputam final
única.
b) Acima de 6 equipes inscritas: Sistema de dupla eliminatória até a definição dos dois melhores do
grupo dos vencedores e dos dois melhores do grupo dos perdedores, que fazem semifinal sendo os
vencedores classificados para a final e os perdedores na decisão de 3º e 4º colocados.
Art. 32- O aquecimento das duplas deverá ser realizado fora da quadra de jogo, havendo na quadra apenas o
aquecimento de rede e saque.
Art. 33 - O atleta que for desqualificado da partida, estará automaticamente suspenso para a partida seguinte.
Art. 34 - A equipe que não comparecer no local do jogo, será declarada perdedora por W x O ficando eliminada do
torneio.
Art. 35 - As equipes, após o prazo final das inscrições, poderão fazer alteração de um(a) jogador(a) antes do início
do seu primeiro jogo na competição, desde que o(a) mesmo(a) não esteja inscrito(a) em outra equipe.
Art. 36 - Em caso de lesão de um dos atletas em que a equipe não tiver condições de continuar a competir, a
mesma será declarada perdedora por W x O, ficando eliminada do torneio.
Art. 37 – DIREITO DE IMAGEM – Todos os atletas inscritos no Torneio autorizam a Organização do Evento em
ceder para os devidos fins, toda e qualquer situação que envolva a divulgação através de fotos, vídeos,
entrevistas e imagens.
Art. 38 - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Central Organizadora
(C.C.O.) do TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4.

TORNEIO VERÃO PARANÁ DE VOLEI DE PRAIA 4X4
MASCULINO

FICHA DE INSCRIÇÃO
(Inscrições limitadas)
Atleta 1 – Nome

Data de nasc

Assinatura

R.G.

Fone residencial

Fone celular

e-mail
Atleta 2 – Nome

Data de nasc

Assinatura

R.G.

Fone residencial

Fone celular

e-mail
Atleta 3 – Nome

Data de nasc

Assinatura

R.G.

Fone residencial

Fone celular

e-mail
Atleta 4 – Nome

Data de nasc

Assinatura

R.G.

Fone residencial

Fone celular

e-mail
Atleta 5 – Nome

Data de nasc

Assinatura

R.G.

Fone residencial

Fone celular

e-mail
DECLARAMOS ESTAR EM PLENAS CONDIÇÕES FÍSICAS E DE SAÚDE PARA A PRÁTICA DO VÔLEI DE PRAIA, ISENTANDO OS
ORGANIZADORES DE QUALQUER ACIDENTE QUE POSSA OCORRER DURANTE A COMPETIÇÃO, CONCORDANDO COM O
REGULAMENTO. ACIMA DESCRITO.

Local e data:_________________________________________________

