Circuito Sul de Futevôlei
Regulamento Geral e Técnico
DA ORGANIZAÇÃO
Art.1º - O Circuito Sul de Futevôlei ,tem como objetivo valorizar a região sul do estado Catarinense e
Norte do Rio Grande do Sul, através da prática do Futevôlei, valorizando assim nossa região na alta
temporada.
Nossa região é com toda certeza a região mais rica em belezas naturais, pois concentramos em um raio de
50 km lindas praias, lagoas, rios, cachoeiras, matas e morros de diversos tipos e os grandiosos Canyons.
Com estas belezas naturais, podemos mostrar e principalmente dar destaque para que pessoas possam
visitar nossa região e assim desenvolvermos nosso potencial turístico regional.
Assim tivemos a ideia de criar este circuito, onde através de projeto, contemplaremos algumas cidades
para sediar a etapa da competição.
OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º - A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento e
justificar as alterações quando cabíveis. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio
aos participantes.

ETAPAS PRÉ DEFINIDAS:
24 DE NOVEMBRO 2018 – CIDADE DE SOMBRIO S/C
JANEIRO 2019 – CIDADE .........
FEVEREIRO 2019 – CIDADE DE BALNEÁRIO GAIVOTA S/C

DO EVENTO / REGRAS
Art. 3º - Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a organização poderá: adiar a prova,
alterar o local, modificar ou mesmo cancelar alguma situação. Devendo então transmitir aos competidores
as alterações adotadas.
Art.4º - Em caso de cancelamento por motivos climáticos fica a organização isenta de ressarcimento de
despesas e inscrições realizadas para a respectiva etapa, sendo a inscrição válida para data a ser definida.
Art. 5º - A etapa, caso não tenha definido a tempo hábil anterior a etapa em questão, será definido com
pelo menos 15 dias antes da abertura das inscrições da etapa seqüente.
Art. 6º - O sistema de disputa e a tabela dos jogos serão definidos pela organização sempre na quintafeira ultima anterior do evento, de acordo com o número de participantes inscritos.
Art. 7º - Os jogos serão regidos pelas regras oficiais do Futevôlei, sendo observado o seguinte:
§ 1º-Uma equipe deve ser constituída por dois jogadores, sendo facultativa a presença de um técnico.
§ 2º-Não existem posições determinadas na quadra, mas a ordem de saque alternado deve ser mantida
durante o jogo. O saque será livre de qualquer parte do fundo da quadra.

§3º - A equipe vencerá o jogo através da conquista de um set. O sistema de pontos será definido da
seguinte forma: O set será composto de 18 pontos no modo tye break, com uma diferença mínima de 2
pontos. No caso de empate em 17-17, o jogo continua até que 2 pontos de diferença sejam alcançados
(19-17; 20-18; etc.);
Parágrafo único: Nas finais, o vencedor será a equipe que vencer 2 sets de 18 pontos, podendo caso
necessário for, a disputa do tye break, que será de 15 pontos.
Art. 8º -A equipe que não se apresentar para jogar até 10minutos após o horário marcado na tabela ou ser
chamada através do sistema de som, será caracterizado a partida por W.O.
Art. 9º -Se for o caso, na fase classificatória de chaves, ocorrendo empate em pontos entre 2 (duas) ou
mais equipes, quando necessário, serão observados, pela ordem, os seguintes critérios:
1) Confronto direto;
2) Maior número de sets vencidos;
3) Menor número de sets perdidos;
4) Maior diferença de pontuação (
na totalidade dos sets).
5) Sorteio.
Art. 10º - A equipe que, através de seus jogadores, dirigentes ou torcedores (dentro ou fora da quadra de
jogo) apresentarem conduta incompatível com os objetivos dos jogos e com a moral desportiva, poderá
ser eliminada competição, pela Comissão Disciplinar.
Art. 11º -Somente poderão ficar dentro do ambiente da quadra de jogo os jogadores inscritos e se 1
técnico.
Art. 12º - As duplas deverão estar uniformizadas, conforme vestimenta apropriada para a modalidade,
sendo obrigatório regatas ou camisetas iguais.

DA PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÃO
Art. 13º - Poderão participar do evento atletas do sexo masculino, regularmente inscritos de acordo com o
presente regulamento.
Art. 14º - Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores,
de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
atletas ou participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
Art. 15º - A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra,
em qualquer situação.
Art. 16º - Será disponibilizado duas (2) categorias, sendo BOLA DE OURO e BOLA DE PRATA.
Art. 17º - Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor da inscrição
aos participantes que desistirem de participar.
Art.18º – A cada etapa será dado desconto de 10% a equipe, sendo esta acumulativa de uma etapa para
outra.

PONTUAÇÃO POR ETAPA / RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO
Art. 19º - Os resultados oficiais serão informados através da LMD Eventos Esportivos e suas redes
sociais e sites de patrocinadores.
Art. 20º- A pontuação geral do circuito será de forma somatória, sendo a lista disponibilizada a partir da
primeira etapa a todos participantes e público em geral em mural no local da prova e redes sociais
vinculadas ao evento.

Art. 21º- O sistema de classificação valerá para ambas categorias , sendo distribuída a pontuação da
seguinte forma:
1º lugar - 13 pontos
2º lugar - 8 pontos
3º lugar - 5 pontos
4º lugar - 3 pontos
5º lugar - 1 pontos

Parágrafo único: O restante das duplas classificadas após 5ª colocação, receberão um (1) ponto junto a
tabela geral.
Art. 22º- Na ultima etapa caso houver empate para definir a ordem de classificação geral, será feito
desempate através dos seguintes critérios:
1º - Mais freqüência nas etapas
2º - Melhor desempenho na ultima etapa

SEGURANÇA
Art. 23º - Recomendamos a todos os participantes da prova à realização de uma rigorosa e completa
avaliação médica prévia a participação no evento;
Art. 24º - Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e
seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação em cada etapa,
antes, durante e depois da mesma.

Art. 25º - O competidor é responsável pela decisão de participar da etapa, avaliando sua condição física
e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.

DIREITO DE IMAGEM
Art. 26º - Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando
em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou
qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao
circuito, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.

Art. 27º - A organização do evento bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam
por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na etapa, a terceiros ou outros participantes, sendo
seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
Art. 28º - As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão decididas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

PROTESTOS E RECURSOS
Art. 29º– Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito em
modelo fornecido pela organização, até 5 minutos após a divulgação dos resultados.
Mediante ao protesto será analisada por uma comissão composta pela direção da prova e possíveis
testemunhas ou membros da organização que possam ter presenciado o ocorrido poderão ser chamados
para depor.

PUNIÇÕES / NORMATIZAÇÃO
Art. 30º– As punições a possíveis situações que por ventura venha a ocorrer na competição, será
analisada e punida caso necessário for, através das leis nacionais, conforme o Código Brasileiro de Justiça
Desportiva.

PREMIAÇÃO /ETAPAS / GERAL

Art. 31º – Para as categorias BOLA DE OURO e BOLA DE PRATA, será premiado da seguinte forma:

BOLA DE OURO
ETAPA
1º
Troféu

2º
Troféu

3º
Troféu

4º
Troféu

GERAL ( Premiação aos campeões gerais , dada na ultima etapa )
1º
Troféu + 400,00 reais

2º
Troféu + 200,00 reais

3º
Troféu + 100,00 reais

4º
Troféu + 50,00 reais

BOLA DE PRATA
ETAPA
1º
Troféu

2º
Troféu

3º
Troféu

4º
Troféu

GERAL ( Premiação aos campeões gerais , dada na ultima etapa )
1º
Troféu + brindes

2º
Troféu + brindes

3º
Troféu + brindes

4º
Troféu + brindes

Art. 32º- As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão decididas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
BALNEÁRIO GAIVOTA – SC – outubro de 2018.

Fernando Luiz Ferreira
Organizador e responsável técnico

