REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE VOLEI 2018

FINALIDADE
O campeonato de Voleibol do cursinho tem por objetivo a integração entre os alunos e
incentivar o desporto educacional escolar.

PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do campeonato, alunos devidamente matriculados nos cursinhos de SA,
SBC e SCS, no ano de 2018, professores e funcionários.

Nº DE PARTICIPANTES POR EQUIPE
As equipes inscritas deverão ter no mínimo 4 e no máximo 6 integrantes.

O CAMPEONATO DE VOLEIBOL SÓ ACONTECERÁ SE, NO MÍNIMO,
5 EQUIPES SE INSCREVEREM.
O CAMPEONATO ACONTECERÁ EM 3 MODALIDADES:
MASCULINO, FEMININO E MISTO!

PROCEDIMENTOS
Antes do horário marcado do jogo, o aluno deverá apresentar seu ticket juntamente com o RG.
Sem a apresentação de um dos citados documentos, fica impedida a sua participação.
Os alunos deverão apresentar-se devidamente uniformizados para as competições. Não serão aceitos
jogadores trajando calças ou bermudas jeans, calças de moletom, sapatos e uso de boné.

REGRAS:

1) Serão adotadas as regras gerais da Confederação Brasileira de Voleibol e adaptações do torneio.
As partidas serão disputadas em MELHOR de 3 sets de 15 pontos corridos cada.
2) Não será permitido o uso de brincos de qualquer tamanho, anéis, pulseiras, piercings, relógios,
correntes, gargantilhas, bem como qualquer objeto pontiagudo que coloquem em risco a integridade
física dos atletas.
3) Cada equipe será formada por QUARTETOS.
4) Para o torneio misto, devem participar obrigatoriamente 2 homens e 2 mulheres.

DISPUTAS
O sistema de disputa será confeccionado conforme o número de equipes inscritas na
competição. Os jogos serão realizados no dia 21 de outubro de 2018. As tabelas com os horários
dos jogos serão divulgadas em breve.
Os jogos serão realizados nas quadras do colégio Singular de Santo André, rua Alvares de Azevedo,
222, centro de Santo André.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 15 DE OUTUBRO,
entregando
a
ficha
devidamente
preenchida nas secretarias do cursinho,
mediante doação de 1 kg de alimento ou
de suprimentos para ESPA.
Taxa de inscrição: R$10,00 por atleta.

