PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
Rua Osvaldo Aranha, 528 – Bairro Centro
Venâncio Aires/RS CEP 95800-000
Fones: 51 3983-1038/ 3983-1093

COPA VENÂNCIO DE VOLEIBOL ESCOLAR – 2019
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte – UNISC
Regulamento:
DO LOCAL DOS JOGOS:
Todos os jogos serão disputados no ginásio da Escola Cônego Albino Juchen (CAJ) de Venâncio Aires,
localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 736 no centro da cidade.
DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão aceitas até o dia 22/10 por e-mail: esporteva@gmail.com. Inscrições limitadas com máximo
de 8 equipes e mínimo de 6 equipes em cada categoria. Carnê dos jogos serão disponibilizado durante a
semana do evento para as equipes.
DATA E HORÁRIO DOS JOGOS:
Os jogos serão no dia 26 de outubro de 2019, com início às 13 horas conforme o carnê de jogos. Somente no
primeiro jogo haverá tolerância de 15 minutos. Para os demais, apenas o tempo de preenchimento de súmula.
DOS SETS:
Os jogos serão disputados em 1 set de 25 pontos com diferença de dois, e cada equipe terá direito a 1 pedido
de tempo.
DAS REGRAS:
As regras serão as oficiais da C.B.V.
DA PONTUAÇÃO:
Vitória 2 pontos
Derrota 1 ponto
DO “WO”:
A equipe que não comparecer a uma partida ou se negar a disputar será eliminado da competição.
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Para a fase de classificação e demais fases:
1º - pontos average (pontos vencidos/pontos perdidos);
2º - confronto direto;
3º - sorteio.
DA PREMIAÇÃO:
Serão premiados:
- Medalhas do 1º ao 3º lugar, mais troféu para o campeão e vice de cada categoria.
CATEGORIAS:
Infantil Feminino - 2005 – 2006 - 2007
Juvenil Feminino - 2002 - 2003- 2004
OBSERVAÇÃO: Não poderão participar atletas federadas.

DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos ou referentes a este regulamento serão resolvidos pela organização.

