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IX TORNEIO DE VOLEIBOL MASTER FEMININO  

                                                  1º SEMESTRE /2023 

 REGULAMENTO GERAL 

1 - OBJETIVO   

1.1 Os objetivos principais são: inclusão social 

através da prática do esporte; lazer e integração 

entre os participantes; proporcionar e incentivar a 

prática do voleibol entre atletas dessa categoria na 

busca por uma melhor qualidade de vida.  

1.2 Clube Sede: CONTINENTAL PARQUE CLUBE 

 

2 - ORGANIZAÇÃO 

2.1.  DEOLINDO JACOMO FILHO        

CREF: 007501-G/SP 

  NOME FANTASIA: DEOSPORTS VOLEIBOL MASTER 
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3 - INSCRIÇÕES   

3.1.  A 1ª parcela da inscrição deverá ser feita até no  

dia 04/02/2023  a data do congresso no valor de  

R$ 250,00 (por equipe) referente a confirmação no 

Torneio. 

  * “EQUIPES NOVAS” – A coordenação da equipe é 

responsável pelo nível técnico das suas jogadoras… 

• A ficha de inscrição deverá ser entregue com as 

opções de jogos, conforme descrito abaixo: 

•  SÁBADO -        MANHÃ OU TARDE 

•  DOMINGO –     MANHÃ OU TARDE  

 

3.2.   No caso de desistência da equipe antes ou 

durante do Torneio a taxa  de inscrição não será 

devolvida – inclusive a taxa de confirmação.  

(r$ 250,00). 

3.3.   A relação nominal após ser aprovado pela 

organização deverá ser impressa pela própria equipe 

– levar para os jogos.        

3.4.   Após o dia 11/04/2023 - não será permitido 

qualquer alteração na Relação Nominal da Equipe.     
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3.5. A documentação das jogadoras (RG original, CNH 

ou Passaporte), dos TÉCNICOS e do Auxiliar Técnico 

(CREF) deverá ser apresentada no primeiro jogo de 

cada equipe. 

 

4 – PARTICIPAÇÃO -    

  ‘EQUIPES CONVIDADAS PELA ORGANIZAÇÃO” caso 

seja necessário abriremos novas vagas para outras 

equipes  

 

 4.1.   Poderão participar atletas pertencentes aos 

clubes, empresas, agremiações ou grupos de atletas 

(amigas) …. 

4.2 Todas as equipes PARTICIPANTES desse torneio 

estão cientes e autorizam o uso de imagem 

(FOTO/VIDEO) a título gratuito das suas jogadoras, 

comissão técnica, etc.   
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 4.3. O Torneio será disputado por equipes FEMININAS  

         *  CATEGORIAS MASTER FEM    

                “D1’ “D2”  “E”  “E1” “E2” 50+ 60+  

✓  Categorias   (D1/D2) -NASCIDAS ATÉ  1993  

✓ (Liberadas até 2 jogadoras até 1996 “27 anos” ) 

 

✓  Categorias – E – E1 – E2 NASCIDAS ATÉ 1993 

(Liberadas até 2 jogadoras até 1995  “28 anos” ) 

OBS. CAT. E2 PRETO – CATEGORIA DE ENTRADA 

Para o 2º semestre – sistema 4x2 – as jogadoras 

SÓ PODERÃO PARTICIPAR DA SUA EQUIPE 

 (E2-PRETO) NÃO PODENDO FAZER ELASTICO 

PARA NENHUMA EQUIPE NO TORNEIO. 

 

✓ As jogadoras serão avaliadas pelo nível técnico 

na categoria abaixo (caso esteja em duas 

equipes) 

 

✓ O nível técnico das jogadoras será de 

responsabilidade pelos responsáveis na 

categoria em disputa,   será avaliado durante a 1ª 

fase pela organização e das equipes envolvidas 

podendo entrar com recurso (reclamação)  das 

jogadoras fora do nível técnico em disputa. 

 



 

 
5 

✓ A jogadora denunciada por estar fora do nível 

técnico será analisada em 1ª estância pela 

organização geral e caso seja necessário em 2ª 

estância pela comissão temporária composta 

pelos técnicos da categoria envolvida. A decisão 

oficial ficará na responsabilidade da organização. 

 

✓ Todas as jogadoras poderão participar de até 

UMA categoria acima, respeitando o quadro 

abaixo, dentro do seu nível técnico: 

 

✓ Avaliação para o 2º semestre de 2023. 

Categoria de 

Origem 

Categoria 

Permitida 

CAT. E 2 

 PRETO  

CAT E 2 

AMARELO 

CAT. E 2 

 AMARELO 

CAT E 1 

PRETO 

CAT E 1  

PRETO 

CAT E 1 

AMARELO 

CAT E 1 

AMARELO 

CAT E 

PRETO            

CAT E 

PRETO/AMARELO 

CAT D 2 

 

CAT D 2 CAT D 1 
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✓ A jogadora poderá ser inscrita no máximo em 

duas equipes DIFERENTES –   conforme a tabela 

acima. (Avaliação geral da tabela acima) 

✓ As agremiações    com mais de uma equipe – 

podem utilizar até 3 jogadoras como elástico. 

✓ Obrigatório apresentar a relação nominal da 

equipe abaixo (das jogadoras – elástico) 

✓ A jogadora poderá ser inscrita na Cat. E2 (Preto)  

por uma equipe e na Cat E2 (Amarelo)  por outra 

equipe.  

Respeitando sempre  uma categoria acima. 

 

         * CATEGORIA EXPERIMENTAL -  “D” -     

✓ NASCIDAS Até  1998 ( 25 anos) -   

✓ PARTICIPAÇÃO DE JOGADORAS TRANSGÊNEROS   

                                    OBSERVAÇÃO 

AS JOGADORAS TRANSGÊNEROS ESTARÃO 

LIBERADAS CONFORME A APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO QUE  COMPROVE AS NORMAS 

EXIGIDAS PELA (C.B.V.)  

“Nível de testosterona conforme o (COI) e pela 

CBV – inferior a 10nmol/L” 
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4.4     As equipes deverão ser formadas com um 

mínimo de 06 e máximo de 20 atletas. A data limite 

para inscrição de novas jogadoras será até o dia   

 11 de abril de 2023.  

✓ Após essa data…poderá ser aceita 

excepcionalmente novas jogadoras a pedido pelo 

responsável da equipe por inscrito para a 

organização. 

 

✓ Premiação será no máximo 15 (medalhas) , 

entregue de acordo com a relação nominal final. 

 

✓ Nos jogos as equipes têm a opção de registrar até 

12 jogadoras + 02 jogadoras (líbero), num total de 

14 jogadoras. 

 

✓ Cada jogadora deverá participar no mínimo de 2 

jogos na 1ª fase. (Participação é no jogo e não só 

na súmula) caso contrário o responsável tem que 

apresentar o ocorrido. 

 

✓ Somente as jogadoras registradas em súmula, 

poderão entrar na quadra e participar do jogo. 

Após o capitão da equipe e o técnico assinarem 
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a súmula, o registro dos jogadores não poderá 

mais ser mudado. 

 

✓ Os jogadores poderão usar óculos para jogar, por 

sua própria conta e risco.  

 

 

 

 

5 - TAXAS DE INSCRIÇÃO (EM ATÉ 3X)       

✓ 1 equipe ……………. R$ 750,00 

✓ 2 equipes…………… R$ 720,00  (por equipe  e da 

mesma agremiação) 

✓  3 equipes.  R$ 680,00 (por equipe e da mesma 

agremiação) 

✓ 4 equipes -  R$ 650,00 (por equipe e da mesma 

agremiação) 

 6 – TAXAS DE ARBITRAGEM: -  

PAGAMENTO DIRETO PARA O RESPONSÁVEL  

 (PROF. BERTONY) 

       6.1 Categorias E2/ E1/60+  

– 3 sets obrigatórios na 1ª FASE – R$180,00 por jogo 

para cada equipe. 



 

 
9 

       6.2 Categorias E, D2, D1, D , 50+–  

R$ 200,00 por jogo para cada equipe 

(melhor de 5 sets) 

 

 

 

 

7 - DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS. 

7.1.    As partidas serão disputadas de acordo com as 

regras oficiais de jogo da FPV mais as normas 

contidas neste Regulamento Geral. 

7.2.    A altura da rede será a oficial: 2,24m em todas 

as categorias. 

7.3.    A bola oficial desta competição será a da marca 

Penalty 8.0. 

7.4.    Nas categorias E, D2, D1, D e 50+ as partidas 

serão disputadas em melhor de 5 sets de 25 pontos, 

ou até a diferença de dois pontos. No caso do 5º set, 

este será no sistema “Tie break” com 15 pontos ou 

até a diferença de dois pontos. 

7.5 Nas categorias E2/ E1 e 60+ teremos a disputa em 

3 sets obrigatórios na 1º fase e disputa de melhor de 

5 sets na fase SEMI-FINAL E FINAL. 
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7.6.    As equipes deverão se apresentar 

uniformizadas para os jogos, com camisetas iguais, 

devendo cada jogadora estar identificada por um 

número, não podendo ter número repetido. Exceto a 

líbero, que terá uniforme diferente. 

7.7.    Serão permitidas até 12 (doze) substituições no 

mesmo set, sendo que a atleta que retornar a quadra 

no mesmo set substituirá obrigatoriamente a atleta 

que entrou em seu lugar. 

7.8.  A contagem de pontos, para fins de classificação 

nas categorias E, D2, D1 e 50+ 

 será a seguinte: 

Vitória  3x0 ou 3x1 4 pontos 

Vitória  3x2 3 pontos 

Derrota 2x3 2 pontos 

Derrota 0x3 ou 1x3 1 ponto 

Derrota W.O.  0 pontos 

 

7.9. Nas categorias E2/ E1 e 60+ cada set ganho 

VALE  1 ponto. 

        (obs. Classificação – 1º critério – pontuação)  

✓ W.O = multa correspondente ao valor total da 

partida,  
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A equipe infratora deverá quitar seu débito antes 

da próxima partida. 

 

7.1.1 No caso de empate por pontos, na Classificação 

Geral, serão seguidos os seguintes critérios: 

✓ NÚMERO DE VITÓRIAS 

✓ CONFRONTO DIRETO (no caso de 2 equipes) 

✓ SET AVERAGE 

✓ PONTO AVERAGE 

✓ SORTEIO 

 

7.1.2.  Haverá tolerância de 30 minutos do horário 

marcado na tabela oficial em todos os jogos. 

✓ No caso das duas equipes estarem com menos de 

06 jogadoras, ambas serão consideradas 

perdedoras por W.O. (3 x 0). 

7.1.3  A relação nominal das atletas que participarão 

do jogo, os documentos das atletas e carteirinha do 

CREF (Técnico) ou estar trabalhando com atividades 

esportivas comprovada deverão ser entregues para 

apontadora 10 minutos antes do jogo. 

7.1.2   No caso de uma equipe ser eliminada ou 

desistir do torneio, todos os seus jogos serão 

desconsiderados. 
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7.1.3 O Continental Parque Clube e a Comissão 

Organizadora não se responsabilizam pela 

integridade física das jogadoras e dos envolvidos 

diretamente nas partidas, comprometendo se a 

prestar os primeiros socorros. 

7.1.4  Os jogos serão realizados  nas quadras  do 

C.P.C., utilizando 2 redes, em todas as fases. 

Teremos os clubes parceiros para os mandos dos 

jogos durante a 1ª ou 2ª  fase, de acordo com a 

autorização da organização, para colaborar na 

demanda de jogos e manter o equilíbrio dos jogos por 

regiões. 

 

8- ARBITRAGEM 

8.1.  A responsabilidade pela contratação do trio de 

arbitragem para cada jogo é da comissão 

organizadora. 

 

8.2.  Caso faltem 2 ou 3 árbitros, o jogo poderá ser 

realizado, desde que as equipes estejam de comum 

acordo e que entreguem o   relatório para 

organização. Na falta de algum árbitro as equipes 

terão um bônus para a próxima partida. 

 

9 - DA JUSTIÇA E DISCIPLINA 
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9.1.    A atleta que participar de forma irregular de 

qualquer partida, estará automaticamente eliminada 

da competição (documentação, não constar na 

relação/súmula e etc). 

 

9.2.   As equipes com atletas consideradas fora de 

nível técnica, após análise da comissão, serão 

eliminadas da categoria em disputa e ainda  podendo 

ser eliminada do TORNEIO, a equipe responsável 

pelas jogadoras  perderá os pontos  conquistados em 

todas as partidas anteriores. 

 

9.3 A equipe reclamante terá o prazo de 48h (2 dias 

úteis) para entrar com recurso contra a equipe 

infratora.  Não cabe recurso na 2ª e 3ª fase. 

  

9.4 Qualquer atitude antidesportiva por parte dos 

técnicos, jogadoras e torcedores dentro e fora de 

quadra será julgada e os mesmos poderão ser 

suspensos ou eliminados da competição em 

andamento (em todas as equipes onde estejam 

relacionados). 

 

9.5 Os convidados das equipes nos finais de semana 

terão que entrar dentro das normas do clube. 

• CONVIDADOS: R$ 10,00  
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• (Cadastrar na secretaria) 

conforme autorização da diretoria -  

• Cada equipe poderá ter até 3 convidados 

isentos da taxa  em cada partida.  

• As equipes deverá  enviar a lista dos 

convidados até quinta-feira que antecede o 

seu jogo. 

• Os convidados que ocasionar algum problema 

dentro do clube não será mais autorizado a 

sua entrada.  

 

 

10 - PREMIAÇÃO 

10.1.  Serão premiadas com um TROFÉU; 

          Série OURO/PRATA =  CAMPEÃ E VICE-CAMPEÃ 

10.2.  Serão premiadas todas as jogadoras com 

MEDALHAS (máximo de 15 medalhas- conforme a 

relação nominal da equipe)  

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de excluir, 

em qualquer MOMENTO, equipe, técnico, atleta e 

convidados que infrinja o regulamento e atrapalhe o 

desenvolvimento da competição. 
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11.2 Reclassificação das equipes do IX para X 

torneio fica a cargo da organização. 

11.3. Os casos omissos neste Regulamento Geral e 

nas demais normas que regem o voleibol serão 

resolvidas pela Comissão Organizadora. 

 

Prof. DEOLINDO JACOMO FILHO (DEO) 

COORDENADOR GERAL 


