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REGULAMENTO

Este regulamento é o conjunto das disposições preliminares que regem a COPA
FERA DE VOLEIBOL MASTER 2018, cuja organização é de responsabilidade da FERA
ASSESSORIA ESPORTIVA. As regras serão as mesmas adotadas pela Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV) na realização do Campeonato Brasileiro de Voleibol Máster
de Saquarema.

DISPOSIÇÕES GERAIS






Serão permitidas até 12 (doze) substituições no mesmo set, sendo que o
jogador que retornar a quadra no mesmo set substituirá, obrigatoriamente, o
jogador que entrou em seu lugar.
Os Jogos serão disputados em melhor de 03 (três) sets.
A bola oficial da COPA FERA DE VOLEIBOL MASTER 2018 será a Mikasa
MVA 200. As bolas para os jogos serão disponibilizadas pela FERA
ASSESSORIA ESPORTIVA.

PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da COPA FERA DE VOLEIBOL MASTER 2018 todos os
atletas devidamente inscritos por alguma instituição inscrita na mesma e que atenda o
requisito de idade/categoria, conforme tabela a seguir:
FEMININO
PRÉ MASTER – 30 ANOS OU MAIS
35 ANOS OU MAIS
40 ANOS OU MAIS
45 ANOS OU MAIS
50 ANOS OU MAIS
55 ANOS OU MAIS
59 ANOS OU MAIS

MASCULINO
PRÉ MASTER – 30 ANOS OU MAIS
35 ANOS OU MAIS
40 ANOS OU MAIS
45 ANOS OU MAIS
50 ANOS OU MAIS
55 ANOS OU MAIS
59 ANOS OU MAIS

PARÁGRAFO ÚNICO: Somente haverá competição nas categorias que tiverem o
mínimo de quatro (4) equipes. Acima de 5 (cinco) equipes inscritas, serão feitas quantas
chaves forem necessárias.

OBS: Para participar em cada categoria o atleta deverá ter a idade completa ou
completá-la no ano da competição, independente de dia e mês. Por exemplo, na
categoria 50 anos ou mais poderão se inscrever atletas com data de nascimento anterior
ou até 31.12.1968.
A inscrição de qualquer instituição será considerada confirmada quando a taxa de
inscrição for recolhida (depósito ou transferência bancária) e o comprovante da mesma
enviada para a comissão organizadora.
A COPA FERA DE VOLEIBOL MASTER 2018 será realizada na cidade de
Campos dos Goytacazes (RJ), no período de 20 a 22 de julho de 2018. As equipes que
não tiverem condições de jogar no dia 20/07 devem comunicar a organização da
competição essa impossibilidade, ficando os seus jogos condensados nos dois dias
seguintes.
INSCRIÇÕES











As inscrições para a COPA FERA DE VOLEIBOL MASTER 2018 serão
abertas na segunda-feira dia 16/04/2018 e se encerrarão na sexta-feira dia
06/07/2018.
A taxa de inscrição terá o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o dia
31/05/2108; e de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir daí e deverá ser
depositado no BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0463, CONTA CORRENTE 22211/7,
em nome da ASSOCIAÇÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE PRÓ VÔLEI
– APROVO, CNPJ 07.436.486/0001-54.
Não será cobrada taxa de arbitragem das equipes regularmente inscritas.
Após o depósito, o comprovante deverá ser enviado para os seguintes emails:
fera-assessoriaesportiva@hotmail.com
rnmvolei@hotmail.com
Em caso da categoria não atingir o mínimo de quatro equipes, o valor
depositado será devolvido a respectiva instituição.
Cada equipe poderá inscrever até 15 atletas. A relação nominal deverá ser
enviada para os emails acima até o dia 12/07/2018.
Na primeira partida de cada equipe os atletas deverão apresentar um
documento de identificação. Somente serão aceitos Registro Geral (Carteira
de Identidade), Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação.
SISTEMA DE DISPUTA





Categorias com 4 ou 5 equipes inscritas: rodízio simples; semifinal com
cruzamento olímpico.
Categorias com 6 ou mais equipe: sistema de grupos, classificando os dois
primeiros colocados para a fase seguinte.
A pontuação para a classificação geral em todas as fases será a seguinte:
Vitória - 2 pontos Derrota - 1 ponto Não comparecimento - 0 ponto







Os critérios de desempate serão os seguintes:
o Pontuação
o Set average.
o Pontos average.
o Confronto direto entre as equipes empatadas.
o Sorteio
Haverá uma tolerância de 15 minutos do horário do jogo disposto na tabela ou
do término do jogo anterior, desde que o horário original seja ultrapassado,
para a equipe se apresentar na quadra de jogos, caso a equipe não
compareça dentro deste prazo, perderá o jogo por WO.
OBS: Fair Play pelo W.O ZERO. A Copa Fera de Voleibol Master apoiará
totalmente a cooperação e entendimento entre as equipes visando que os
jogos todos se realizem. Sempre que necessário e desde que não prejudique a
presença das equipes em outra disputa, a organização orientará à
coordenação técnica a atrasar ou adiantar jogos visando atingir a meta de
W.O. ZERO.
OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES PARTICIPANTES





Conhecer o conteúdo deste regulamento e acatar as decisões do Comitê
Organizador.
Estar no local de competição pelo menos 30 minutos antes do horário previsto
para a realização do seu jogo, devidamente uniformizada.
Ter conduta respeitosa, cortês e espírito esportivo, com a arbitragem, com
equipes adversárias, companheiros de equipe, coordenação do evento,
responsáveis em geral e espectadores.
PREMIAÇÃO





A cada equipe classificada em 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro)
lugares de cada categoria, serão oferecidos 15 medalhas e 1 troféu
correspondente, de posse definitiva, com a respectiva denominação de
Campeão, Vice-campeão e 3º lugar.
Na cerimônia de entrega da premiação, todos os atletas deverão subir ao
pódio devidamente uniformizados para a entrega das referidas medalhas e
troféus. Como também devem permanecer perfilados para as fotos oficiais da
comissão organizadora.
ESPECIAL PRAIA
As partidas serão disputadas em set único de 21 pontos.
As regras serão as mesmas adotadas pela Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV).
A bola oficial da competição será a MIKASA.

SISTEMA DE DISPUTA





Categorias com 4 ou 5 duplas inscritas: rodízio simples; semifinal com
cruzamento olímpico.
Categorias com 6 ou mais duplas: sistema de grupos, classificando os dois
primeiros colocados para a fase seguinte.
A pontuação para a classificação geral em todas as fases será a seguinte:
Vitória - 2 pontos Derrota - 1 ponto Não comparecimento - 0 ponto
Os critérios de desempate serão os seguintes:
o Pontuação
o Pontos average.
o Confronto direto entre as equipes empatadas.
o Sorteio

INSCRIÇÕES







As inscrições para a COPA FERA DE VOLEIBOL MASTER 2018 serão
abertas na segunda-feira dia 16/04/2018 e se encerrarão na sexta-feira dia
06/07/2018.
A taxa de inscrição terá o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) até o dia
31/05/2108; e de R$ 100,00 (cem reais) a partir daí e deverá ser depositado
no BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0463, CONTA CORRENTE 22211/7, em nome da
ASSOCIAÇÃO NORTE NOROESTE FLUMINENSE PRÓ VÔLEI – APROVO,
CNPJ 07.436.486/0001-54.
Não será cobrada taxa de arbitragem das equipes regularmente inscritas.
Após o depósito, o comprovante deverá ser enviado para os seguintes emails:
fera-assessoriaesportiva@hotmail.com
rnmvolei@hotmail.com

DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao inscrever um atleta em sua equipe, a instituição que o faz admite que o
mesmo está em perfeitas condições para a prática da atividade física e é
responsável pelo mesmo.
Caberá exclusivamente ao Comitê Organizador dirimir dúvida, resolver os
casos omissos e interpretar, sempre que necessário, o disposto neste
regulamento.
Todos os direitos de imagens, fotos e vídeos do evento são de propriedade
da FERA ASSESSORIA ESPORTIVA.

