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REGULAMENTO DO VIII TORNEIO DE VETERANOS CVL 
 Época 2019 – 2020 

 
 
O torneio manterá como características principais:  
a) A participação de equipas obrigatoriamente mistas, implicando a presença em cada jogo de um 
mínimo de 2 jogadores do sexo feminino ou de 2 jogadores do sexo masculino;  

b) A arbitragem e realização da mesa ser efetuada por elementos representantes de equipas;  

c) As jornadas do torneio serem efetuadas numa base quinzenal, aos domingos de manhã. 
 
 

1.Inscrições  
1.1. Os interessados em participar no Torneio deverão inscrever as suas equipas no período de 20 de 
setembro até 4 de outubro de 2019.  
Procedimentos de inscrição:  
a) Preenchimento e envio por e-mail para o endereço geral@cvl.pt da Ficha de Inscrição da Equipa e 
da Ficha de Inscrição Individual (em anexo).  

b) Pagamento, por transferência bancária, para a conta bancária do CVL Banco Montepio com o IBAN 
PT50 0036 0427 9910 2738 5362 7 dos valores correspondentes à inscrição: 30,00 € por atleta (inclui 
seguro desportivo) e 100,00 € por equipa.  

c) A organização do Torneio confirmará por escrito a receção das fichas e do pagamento, validando 
deste modo a inscrição de cada equipa e respetivos atletas.  
 
1.2. Cada equipa terá de inscrever um mínimo de 8 jogadores, não havendo limite máximo de 
inscrições por equipa.  
1.3. Até ao dia 31 de Janeiro de 2020 serão aceites novas inscrições individuais, só podendo o(a) 
jogador(a) participar no torneio após a organização validar por escrito a sua inscrição (receção da 
Ficha de Inscrição Individual e respetivo pagamento.  
1.4. Não são aceites inscrições de atletas federados na presente época desportiva (2019-2020).  
1.5. Podem participar no torneio jogadore(a)s com 30 anos ou mais e, em cada equipa, o máximo de 4 
elementos com menos de 30 anos, desde que a equipa inscreva pelo menos 10 elementos.  
1.6. Não são aceites em nenhum momento do torneio, troca de atletas entre as equipas participantes. 
  

2.Quadro competitivo  
O Torneio será disputado num modelo competitivo definido em função do número de equipas 
participantes, de forma a garantir o máximo de jogos possível (nunca menos de 18). 
O apuramento da equipa vencedora do torneio será feito através do sistema de pontuação definido no 
ponto 3, pelo maior número de pontos obtido, considerando os jogos efetuados durante o torneio. 
 

A divulgação do modelo competitivo e sorteio dos jogos serão feitos no dia 10 de 
outubro de 2019, pelas 21h00m, no pavilhão da EB Sophia de Mello Breyner. 

 

 

O Torneio terá início no dia 20 de outubro de 2019 

 
3.Jogos  
a) Todos os jogos terão obrigatoriamente 3 sets, até aos 25 pontos (sem disputa de vantagem de pontos). 

b) A altura da rede é de 2,35m; 
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c) As equipas devem apresentar-se devidamente equipadas (uniformidade de cor e numeração nas 
camisolas) no local do jogo, no mínimo 15 minutos antes da hora de início do encontro. O não 
cumprimento desta norma implica a derrota por 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) e a atribuição de zero pontos à 
equipa incumpridora.  

d) A equipa que não apresentar 6 elementos, com pelo menos 2 jogadores do sexo feminino ou 2 
jogadores do sexo masculino no início do jogo terá falta de comparência, sendo-lhe atribuída a derrota 
por 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) e a atribuição de zero pontos. Os elementos presentes poderão realizar o 
jogo, sem que este conte para a classificação. 

e) Cada equipa só poderá inscrever, em cada jogo, 2 elementos com idade inferior a 30 anos, só 
podendo estar em campo um desses elementos de cada vez. O não cumprimento desta norma implica 
a derrota por 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) e a atribuição de zero pontos à equipa incumpridora.  

f) Os jogos serão efetuados no pavilhão da Escola Básica Sophia de Mello Breyner na Portela - 
Carnaxide, numa base quinzenal, aos domingos, entre as 9h45 e as 13h15. O pavilhão abrirá às 9h00.  

g) As restantes regras aplicadas nos jogos serão as Regras Oficiais aprovadas pela Federação 
Portuguesa de Voleibol – ver site www.fpvoleibol.pt.  

h) As solicitações de alteração de data de realização de jogo, apenas por motivo de força maior, terão 
de ser efetuadas obrigatoriamente por escrito (via email) com a antecedência mínima de 72 horas, 
com a concordância da equipa adversária, cabendo à equipa que solicitou a alteração do jogo 
encontrar um pavilhão para a sua realização posterior, suportando o respetivo custo de aluguer e 
ficando responsável pelo envio do resultado à organização. Em alternativa, poderá solicitar a troca do 
jogo com outro programado para outra jornada, desde que não se trate de uma “última jornada”, e 
tendo a concordância de todas as equipas envolvidas. 
 

4.Sistema de pontuação/classificação 
A classificação será estabelecida por pontos, da seguinte forma:  
a) Vitória por 3-0 = 3 (três) pontos  
b) Vitória por 2-1 = 2 (dois) pontos  
c) Derrota por 1-2 = 1 (um) ponto  
d) Derrota por 0-3 = 0 (zero) pontos.  
As derrotas por falta de comparência correspondem a um resultado de 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) e 
consequentes 0 (zero) pontos.  
A equipa que não apresentar um elemento para arbitrar o jogo para a qual foi nomeada, perderá 1 
(um) ponto na classificação geral. 
Se no final do torneio se registar um empate entre duas ou mais equipas, a classificação será 
ordenada recorrendo aos seguintes critérios:  
1º-  Equipa sem ou com menor nº de faltas de comparência;  
2º-  Maior nº de vitórias nos jogos disputados entre as equipas empatadas; 

3º-  Diferença entre sets ganhos/perdidos entre as equipas empatadas;  

4º-  Equipa com menor nº de sets gerais perdidos; 
5º-  Equipa com menor nº de pontos perdidos entre as equipas empatadas; 
6º-  Equipa com menor nº de pontos gerais perdidos. 
 

5.Prémios  
A organização atribuirá medalhas a todos os atletas participantes e taças às equipas classificadas nos 
3 primeiros lugares. 
 

6.Considerações Finais  
A organização, coordenação e acompanhamento do Torneio de Voleibol CVL estará a cargo da 
Direção e do Coordenador do Torneio, nomeado por esta para o efeito. Os casos omissos no presente 
regulamento serão objeto de análise e decisão pelos elementos referidos. 
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