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1. Inscrições
1.1.

O período de inscrições será entre as datas 7 de Março a 21 de Março.

1.2.

O custo de inscrição será de 2€ por jogador.

1.3.

As inscrições são feitas no guichet da AEFCT no horário de funcionamento
do mesmo – 09:00 às 14:30 e das 15:30 às 18:00.

1.4.

Para ser válida a inscrição do jogador é necessário apresentar
obrigatoriamente os seguintes documentos no ato de inscrição:
a) Cópia do documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de
Cidadão ou Passaporte) válidos.
b) Certificado de matrícula relativo ao ano letivo 2015/2016.

1.5. O mínimo de jogadores inscritos por equipa será de 2 jogadores e o máximo
serão 3.
1.
1.6. O torneio terá um limite de inscrição de 20 equipas.

2. Torneio
2.1.

O torneio terá início no dia 29 de Março e termina a 25 de Maio.

2.2.

As equipas serão sorteadas e os jogos são de confronto direto. O sorteio
decorrerá no dia 22 de Março pelas 17:00 horas.

2.3.
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O torneio decorrerá nos moldes de fase de grupos.
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2.4.

O jogo será disputado por 1 set até aos 21 pontos, sem ponto limite com
diferença de 2 pontos. Exceção nas meias-finais e finais em que o jogo
será disputado à melhor de por 3 sets, sem um ponto limite com uma
diferença de 2 pontos, com troca de campo aos 7 e 14 pontos quando
obtidos por uma das equipas.

2.5.

Cada equipa terá 48 horas para solicitar mudanças de jogos. Estes pedidos
só serão válidos se forem efetuados com o conhecimento de ambas as
equipas e a organização.

2.6.

São tolerados apenas 10 minutos de atraso para que as equipas se
apresentem no campo, equipadas e prontas para jogar.

3. Equipamentos
Todas as duplas devem usar uma camisola ou top igual entre os dois jogadores que
os distinga da dupla adversária.

4. Aspetos Técnicos
Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e
Normas da Federação Portuguesa de Voleibol.

5. Classificação
5.1.

A equipa que vencer a Final será a vencedora do Torneio e a equipa
vencida será a 2ª Classificada.

5.2.

A equipa 3ª classificada será decidida no jogo entre as equipas vencidas
nas meias-finais.

AEFCT 2016

REGULAMENTO DO TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA
6. Prémios
6.1.

Apenas o primeiro classificado ganha prémio.

6.2.

Os jogadores da equipa 1ª classificada ganham uma pulseira por jogador
para a Semana do Caloiro 2016.

7. Outros
7.1.

Qualquer atleta que cometa algum ato de violência ou desrespeito por um
adversário, árbitro ou membro da organização é excluído do torneio.

7.2.

Caso o tempo não esteja propício à prática de desporto ao ar livre, esses
jogos serão reagendados para data a definir. Esta data será definida nesse
dia, entre ambas as equipas e a organização.

7.3.

No início e final de cada jogo as equipas têm o direito de usufruir das
instalações balneares.

7.4.

Quaisquer estragos causados por elementos das equipas são da sua
responsabilidade e os custos que poderão vir a ter serão pagos pelos
próprios.

7.5.

O presente regulamento está sujeito a alterações, exclusivamente
efetuadas por membros da AEFCT. Estas alterações só entrarão em vigor
após a nova versão ser disponibilizada publicamente (nos locais de
divulgação online do evento e no guichet da AEFCT).
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