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REGULAMENTO GERAL                 

 

 

 

 I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1 – O presente regulamento contem as disposições que regerão o REGIONAL SUPERCOPA 

VÔLEI GUANHÃES, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Guanhães-MG. 

Art. 2 – Os participantes do REGIONAL SUPERCOPA VÔLEI GUANHÃES, serão considerados 

conhecedores da legislação esportiva, das regras oficiais e regulamento da modalidade esportiva em 

questão, e assim, se submeterão sem reserva alguma, a todas as consequências que delas possam 

emanar. 

 

 

 

 II – DAS FINALIDADES 

 

Art. 3 – O REGIONAL SUPERCOPA VÔLEI GUANHÃES tem por finalidades: 

- Criar oportunidade de união e congraçamento seja na formação das equipes ou mesmo para torcer e 

prestigiar as mesmas. 

- Exaltar e incentivar a prática desportiva como um instrumento de formação da personalidade do ser 

humano, atuando como estimulo para auto-realização e o equilíbrio emocional dos participantes. 

- Proporcionar um intercâmbio sócio-desportivo entre os membros da comunidade esportiva 

regional. 

 

 

 III – DA PARTICIPAÇÃO                                                                                               

 



 

 

Art. 4 – Só poderão participar do REGIONAL SUPERCOPA VÔLEI GUANHÃES as equipes 

convidadas e com seus atletas regularmente inscritos, atendendo aos quesitos do artigo 5. Será 

necessário que para a competição os atletas estejam de posse de seus documentos originais, para caso 

necessitem comprovar sua inscrição, tenham os documentos pessoais em seu poder.  

Art. 5 –Para que a inscrição da equipe e de seus atletas sejam confirmadas, será necessário o envio da 

ficha de inscrição pelo e-mail ou entregue no primeiro jogo de sua equipe. 

 

Obs.: A ficha de inscrição deverá ser entregue obrigatoriamente aos mesários, caso não sejam 

enviadas pelo e-mail, e devidamente preenchida. 

§ O atleta ou membro da equipe só estará inscrito e apto a participar do torneio se estiver 

cumprido esta etapa acima especificada.  Caso falte o número do documento, ou nome do atleta 

ou nome de algum membro da equipe na ficha de inscrição, ele (a) estará impedido de participar 

da competição. 

 

 

 

 IV – DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 6 – As inscrições deverão ser feitas na ficha oficial fornecida pela organização, onde constarão o 

nome completo do atleta e o número do seu documento de identidade. 

 

 

 V – FORMA DE DISPUTA 

 

Art. 7 – O REGIONAL SUPERCOPA VÔLEI GUANHÃES será realizada, pela seguinte forma 

de disputa: 

         Masculino:                                                                                                                                     

- Serão 05 cinco equipes disputando o torneio, as equipes jogarão entre si, classificando para a 

final os dois melhores colocados, as duas equipes que ficarem em terceiro e quarto lugar 

disputarão o Terceiro lugar do torneio. 



 

 

Feminino: 

As três equipes jogarão entre si, a última equipe fica em terceiro lugar, as outras duas 

equipes disputarão o primeiro e segundo lugar. 

O Torneio será disputado em melhor tês sets, sendo que havendo a necessidade de disputa 

do 3º Set este será de 25 pontos (também denominado SuperSet). 

 

- OBS: O REGIONAL SUPERCOPA VÔLEI GUANHÃES será realizado de 27 a 29 de julho 

de 2018, a partir das 18:00h do dia 27, seguindo a tabela. Então se faz necessário que as 

cidades participantes procurem saber o dia e o horário de seus jogos para evitarmos possíveis 

transtornos. 

 

 

 

 VI – DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 8 – As competições deverão seguir este regulamento e as regras oficiais do voleibol, estabelecidas 

pela Confederação Brasileira de Voleibol – CBV e pela Federação Internacional de Voleibol – FIVB. 

Art. 9 – As equipes deverão se apresentar no local da competição 30 (trinta minutos) antes do horário 

de seu jogo, devidamente uniformizadas e com material de aquecimento próprio. Será respeitado um 

tempo limite de 15 (quinze) minutos do horário de tabela e abertura da súmula para que as equipes de 

um dado confronto se apresentem em quadra para jogar, e a partir daí serão executados os 

procedimentos de W x O ou O x O; 

Art. 10 – A equipe derrotada por W x O seguirá normalmente na competição, não sendo 

desclassificada da mesma. 

Art. 11 – Para efeito de classificação, lembramos que cada jogo ganho por 2X0 vale 03 (três) 

pontos para a equipe vendedora e 0 (zero) ponto para a equipe perdedora, e cada jogo ganho por 

2X1 vale 02 (dois) pontos para  a equipe vencedora e 01 (um) ponto para a equipe perdedora. 

Art. 12 – Caso haja empate entre equipes na fase classificatória, o desempate se dará da seguinte 

maneira: 



 

 

•  – Confronto direto 

•  

Art. 13 – No REGIONAL SUPERCOPA VÔLEI GUANHÃES as equipes classificadas em 

primeiro, segundo e terceiro lugares terão asseguradas suas vagas para a próxima edição da 

Supercopa, sendo também que a equipe campeã e vice-campeã de cada gênero encabeçará as 

chaves de confronto do ano seguinte. 

 

 

 

 VII – DA DIREÇÃO 

 

Art.14 – Na vigência do REGIONAL SUPERCOPA VÔLEI GUANHÃES, a coordenação geral será 

da Secretaria Municipal de Esporte, à qual compete: 

- Interpretar este regulamento, zelar pela sua execução e resolver todos os casos omissos; 

- Elaborar a programação dos jogos; 

- Providenciar árbitros e demais autoridades para a competição; 

- Fazer a apuração dos jogos e classificação; 

- Denunciar de ofício, as faltas e irregularidades cometidas no decorrer da competição por atletas, 

técnicos ou qualquer pessoa física, direta ou indiretamente ligadas ao torneio; 

- Aplicar as penalidades previstas neste regulamento. 

- A Secretaria de Esporte poderá a qualquer momento mudar este regulamento. Toda e qualquer 

comunicação da Equipe Organizadora, será através de nota oficial. A nota oficial poderá retificar 

ou ratificar o conteúdo do regulamento geral.  

  

 VIII – DOS RECURSOS 

 

Art. 15 – Os participantes podem apresentar recursos dirigidos à coordenação geral sempre que se 

julgarem prejudicados em seus direitos; 

Art. 16 – O recurso deverá ser protocolado até 15 minutos após o fato gerador, com um depósito de R$ 

100,00 que será devolvido caso o recurso seja deferido; 



 

 

Art. 17 – Transcorrido o prazo estabelecido no Art. 16, não haverá direito a recurso;                                                                                                                              

Art. 18 – Só poderá apresentar recurso, a equipe diretamente envolvida, não cabendo recursos de 

terceiros; 

Art. 19 – Caberá exclusivamente ao reclamante o ônus da prova; 

Art. 20 – Não caberá recursos contra árbitros e decisões da coordenação geral. 

 

 

 IX – DAS PENALIDADES 

 

Art. 21 – São passíveis de punição, todos os participantes que provocarem distúrbios, infringirem 

disposições do regulamento, aqueles que fizerem protestos descabidos ou difamatórios à organização. 

Art. 22 – As penalidades serão aplicadas à equipe a que pertence o infrator ou infratores; 

Art. 23 – A coordenação geral aplicará as seguintes penalidades conforme o caso: 

- Expulsão da competição do atleta (as), técnico ou qualquer membro (os) oficial ou não, envolvido 

no fato;  

- Perda do jogo; 

- Eliminação da competição. 

 

 

 X – DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 24 – Será sagrada campeã a equipe que se classificar e também vencer a final do torneio; 

Art. 25 – Serão também premiadas as equipes vice-campeãs e as que conquistarem o terceiro lugar; 

Art. 26 – Serão concedidos às equipes troféus e medalhas, de 1º e 2º lugares, e medalhas para as 

equipes que conquistarem o terceiro lugar; 

Art. 27 – Receberão medalhas também os destaques da competição: 

 

- 01 Atleta destaque de cada partida de ambas as equipes; 

 



 

 

 

- Melhor Saque; 

- Melhor passe;                                                                                                                   

- Melhor levantador (a); 

-     Melhor ataque; 

- Melhor bloqueio; 

- Melhor defesa. 

 

 

- Melhor Jogador (a) e Revelação do torneio. 

 

 

§ O representante de equipe, que receber a ficha para votação dos destaques da competição, fica 

PROIBIDO de votar em mais de 01 (um) atleta de sua equipe, os demais votos deverão ir para 

atletas de outras equipes participantes. Esta regra não se aplica à comissão organizadora, 

árbitros e a pessoas convidadas a votar nos destaques. 

 

 XI – DEVERES DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 28 – Os participantes deverão zelar para que as finalidades do torneio sejam observadas durante 

todo o seu transcurso, bem como empenhar-se para o cumprimento deste regulamento; 

Art. 29 – A tabela da competição será enviada aos participantes via e-mail. 

 

 XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 30 – Os organizadores do REGIONAL SUPERCOPA VÔLEI GUANHÃES não se 

responsabilizarão por quaisquer acidentes ocorridos com atletas e dirigentes ou por estes ocasionados a 

terceiros, antes, durante ou depois de qualquer jogo; 



 

 

Art. 31 – O transporte, alimentação, uniforme, material de aquecimento correrão por conta de cada 

equipe participante. A Secretaria de Esporte disponibilizará alojamento aos participantes em escolas 

próximas ao Ginásio Poliesportivo cabendo aos atletas trazer colchões e roupas de cama. 

 

 

ATENCIOSAMENTE, A COORDENAÇÃO 

 

__________________________ 

Eudes Fernandes Caldeira 

Diretor de Esporte 

SEMEL 


