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Normas Participação 

 
1. Estas normas são válidas para o III Torneio de Voleibol inserido na “Semana Jovem 
Ílhavo 2012”, cessando após a conclusão do mesmo.  
2. O Torneio de Voleibol de Praia, realizar-se-á no dia 14 de julho, na Rua 4 na Praia da 
Barra e é destinado a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 40 anos, 
inclusive. 
3. As inscrições são gratuitas, devendo ser feitas em boletim próprio e entregues no 
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, Fórum Municipal da Juventude da Gafanha 
da Nazaré ou via correio eletrónico, até às 16 horas do próximo dia 13 de julho.  
4. As inscrições são limitadas a 16 equipas, sendo selecionados por ordem de inscrição. 

5. O quadro competitivo será organizado de acordo com o número de equipas 
participantes, e a realização da competição dependerá do número mínimo de seis 
equipas inscritas. 
6. A arbitragem fica a cabo das equipas participantes. 

7. As equipas têm de ser mistas, compostas no mínimo por 4 elementos (3 masculinos 
e 1 feminino). Os suplentes poderão ser 2 no máximo, 1 masculino e 1 feminino. Em 
campo, a equipa terá de ter sempre, pelo menos, 1 elemento feminino. 
8. O atraso superior a 15 minutos, em relação ao horário de início de jogo, será punido 
com falta de comparência. Qualquer equipa com menos de 4 jogadores não poderá 
jogar e perderá. 
 9. A organização não se responsabiliza por quaisquer danos provenientes de acidentes 
ocorridos durante a prova, que não estejam cobertos pelo seguro de acidentes 
pessoais contratado. 
10. Qualquer jogador que desrespeite (verbalmente ou fisicamente): árbitro, 
adversários, espetadores ou qualquer interveniente do jogo será expulso e não poderá 
participar em mais nenhum jogo. 
11. Regulamento desportivo 

• A ordem de serviço deve ser mantida por todo o set (de acordo com o 
determinado pelo capitão da equipa imediatamente após o sorteio); 

• Substituições sem limite, respeita apenas a regra da presença permanente de 
pelo menos 1 elemento feminino em campo; 

• A 1ª fase de apuramento (fase de grupos) das equipas será disputada com 
jogos à melhor de 3 “sets” até aos 15 pontos. Necessário garantir a diferença 
de 2 pontos; 

• As meias-finais e a final serão disputadas à melhor de 3 “sets” até aos 25 
pontos (sempre com diferença de 2 pontos); 
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• Cada equipa tem direito a 1 desconto de tempo de 30 segundos por set; 

• O contato da bola no bloco, não é considerado como primeiro toque da equipa; 

• O jogador pode efetuar ataque em “amortie”; 

• Qualquer jogador poderá atacar ou blocar; 

• Os jogadores podem invadir o campo do adversário, desde que não interfira na 
ação do jogador adversário; 

• O primeiro contato com a bola (receção, ataque fraco, defesa, etc.) é igual ao 
considerado no Voleibol de Pavilhão; 

• É permitido efetuar o ataque usando o passe indiscriminadamente. 
12. É obrigatório a apresentação do bilhete de identidade aquando da comparência 
nos jogos. 

13. Todos os participantes terão direito a um Certificado de Participação.  

14. A entrega dos prémios realizar-se-á no final da iniciativa.  
15. Quaisquer dúvidas ou omissões às presentes normas de participação serão 
resolvidas pela organização, não havendo lugar a recurso. 
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Ficha de Inscrição 

Nome da equipa:   

  

 
 

Nº  Nome dos atletas  Nº B.I.  Data 
Nascim.  Obs*  

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Nome: 
 
 

Telefone: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Delegado responsável/contacto direto: 

Tomei conhecimento das normas regulamentares da prova (o responsável). 

Data: __ / __ / _____ Assinatura:  
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DECLARAÇÃO 

 

De acordo com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei nº 5/2007) eu, 

________________________________________________________________________________________________, 

declaro que me assegurei previamente que não tenho quaisquer contraindicações para participar no “III 

Torneio de Voleibol de Praia” e para a prática de voleibol, podendo participar nesta iniciativa. Mais 

acrescento que tomei conhecimento que não é obrigatória a apresentação de exame médico. 

 

 

Tomei conhecimento e aceito as normas regulamentares da prova. 

Data: __ / __ / _____ 

Assinatura:  

 

  

 


