ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE VÔLEI DE PRAIA

I Circuito das Escolas de Vôlei de Praia da Cidade do Rio de Janeiro

REGULAMENTO

I Circuito Carioca das Escolas de Vôlei de Praia /AEVP
Finalidade
Este será um torneio de quartetos mistos que tem por finalidade promover a prática
desportiva educacional e a integração entre as escolas de vôlei de praia do Rio de Janeiro
filiadas à Associação de Escolas de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro (AEVP).
Sugestão de datas, locais e horários
Dia 17 de março de 2012 - Sábado - FASE CLASSIFICATÓRIA
 Local: Escola de Vôlei do Betinho - Praia do Leblon
 Horário de chegada: 07:30
 Início do torneio: 08:00
Dia 18 de março de 2012 - Domingo - SEMI-FINAIS E FINAIS
 Local: Escola de Vôlei do Betinho - Praia do Leblon
 Horário de chegada: 07:30
 Início do torneio: 08:00
Participação


A participação só será permitida para atletas não federados e ex-federados* participantes
das escolas filiadas à AEVP.

Inscrição







Disputarão o I CAMPEONATO CARIOCA DAS ESCOLAS DE VÔLEI DE PRAIA as 16 (dezesseis)
primeiras inscrições de cada categoria com o limite de 2 inscrições por escola; caso não seja
atingido o número de 8 escolas participantes, a prioridade de inscrição será da equipe
representante da escola sede do evento.
O torneio será disputado por quartetos mistos em todas as categorias, com no mínimo 02
(duas) mulheres em cada quarteto dentro da quadra;
Poderão ser inscritos até 06 (seis) atletas por quarteto: 04 (quatro) titulares e 02 (dois)
reservas;
Será permitida a ausência de no máximo 01 (um) jogador em quadra para cada quarteto.
Nesse caso, o quarteto atuará com apenas 03 (três) jogadores, sendo pelo menos 02 (duas)
mulheres, obrigatoriamente;
A relação dos quartetos participantes de cada categoria deverá ser encaminhada através do
preenchimento de um formulário no site http://www.zog.com.br, impreterivelmente, até a
4ª feira anterior ao dia do torneio (14 de março), às 18h00min. Não haverá tolerância neste
prazo;
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A partir de então, em hipótese alguma, serão permitidas substituições de atletas ausentes
por algum outro que não esteja previamente inscrito, salvo com atestado médico;
O valor da inscrição será de R$20,00 (vinte reais) por aluno, que devem ser recolhidos em
espécie pelo responsável da escola sede.
A confirmação da inscrição será remetida pelo e-mail circuito@aevp.com.br até o dia 15 de
março e deverá ser apresentada no dia do torneio;
Cada quarteto deve ter um “nome” que o identificará em todo o torneio; e o nome de cada
atleta deverá vir acompanhado de telefone para contato e data de nascimento;
No dia da competição, cada atleta deverá apresentar documento de identificação ou certidão
de nascimento quando solicitado;
O sorteio da tabela será feito às 07h30min no local do torneio;
Cada quarteto deverá ter um “capitão” que irá representá-lo em todas as situações
necessárias;
Não será permitida a inscrição de nenhum atleta federado ou listado na Federação de Vôlei
do Rio de Janeiro. *Será considerado federado o atleta que tenha disputado algum jogo
oficial de vôlei de praia ou indoor nos últimos 10 anos.

Categorias




Quarteto misto Sub – 14: nascidos a partir de 1999, inclusive;
Quarteto misto Sub – 16: nascidos a partir de 1997, inclusive;
Quarteto misto Sub – 19 ou 30+: nascidos a partir de 1994 ou atée 1982, inclusive;

A Competição














O sistema de disputa será a divisão por 04 grupos, nos quais todos jogam contra todos;
Apenas o campeão de cada chave passará para as semifinais;
04 (quatro) quartetos por grupo em cada categoria;
Cada jogo será composto de 01 (hum) set único de 15 (quinze) pontos corridos (sem
vantagem) com troca de lado a cada múltiplo de 08 (oito) pontos;
No caso de empate em 14 (catorze) pontos, a partida acabará quando uma das equipes
alcançar a diferença de 02 (dois) pontos ou chegar a 18 (dezoito) pontos;
Só será permitido 01 (um) pedido de tempo de 30 (trinta) segundos por set para cada equipe;
Não será permitido tempo para aquecimento em quadra;
Não ocorrerá empréstimo de bolas por parte da Organização para o aquecimento;
Cada quarteto poderá fazer substituições indiscriminadamente, contanto que pelo menos
duas mulheres sejam mantidas em quadra;
Depois da primeira chamada para o jogo pelo locutor do torneio, cada equipe terá no
máximo 03 (três) 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;
Caso uma equipe não esteja presente no seu 1º jogo, a mesma estará automaticamente
eliminada da competição;
As regras utilizadas serão as regras oficiais do Vôlei de Praia para quartetos;
Critérios de desempate: 1º - números de vitórias, 2º - saldo de pontos, 3º ponto average, 4º
sorteio;
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Somente o “capitão” de cada equipe poderá falar com o juiz durante o jogo;
Gatorade estará disponível apenas para os participantes do torneio;

Premiação



Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados de cada categoria com medalhas de ouro,
prata e bronze;
Brindes poderão ser oferecidos ocasionalmente conforme a disponibilidade de apoio.

Medidas Disciplinares (federados e 'gatos')




Caso seja comprovado que algum atleta participante seja ou tenha sido federado, sua equipe
será automaticamente eliminada da competição;
Caso seja comprovado que algum atleta participante esteja jogando em uma categoria
diferente do limite de sua idade, sua equipe será automaticamente eliminada da competição;
Qualquer outra situação não prevista neste regulamento será decidida pela direção do
torneio;

Divulgação






Hotsite do evento em Zog.com.br
Email marketing da AEVP para os associados da AEVP
Email marketing das Escolas de Vôlei de Praia para os seus alunos
Filipetas a serem distribuídas nas escolinhas
Mídias Sociais (Facebook, Twitter, Flickr e etc.)

Cobertura de Mídia





O evento contará com a cobertura jornalística Zog Mídia, que disponibilizará:
o Fotógrafos
o Jornalistas
O hotsite do evento publicará:
o Fotos
o Matérias
o Vídeo-entrevistas
Os participantes interessados em auxiliar com a cobertura de mídia podem entrar em
contato com: ....

