TORNEIO TONI AGUIAR 2013/2014
DIAS 2 e 3 DE NOVEMBRO DE 2013
O Torneio de Abertura de Época “Toni Aguiar”, tem como objetivo ajudar os Clubes a
preparar as suas equipas para as competições em que estarão envolvidas ao longo do
ano desportivo, devendo o seu regulamento responder a este objetivo.

REGULAMENTO DE PROVA
1-As equipas jogam todas contra todas a uma volta, por escalão.
2 - Nos escalões de Iniciados e Juvenis femininos, as equipas serão distribuídas por 2
séries (Série A e Série B), em que os primeiros 2 classificados das respetivas séries
serão apurados para a fase final.
2.1 - Na fase final os 1º Classificados de cada Série (1º da Série A e 1º Série B) irão
disputar entre si, o 1º e 2º lugar. Os 2º Classificados de cada Série (2º da Série A e
2º Série B) irão disputar entre si, o 3º e 4º lugar.
3- Em todos os escalões, os jogos serão disputados à melhor de 3 Sets (até 15 pontos),
exceto no escalão de iniciados masculinos e na 1ª Fase (Série B) de juvenis femininos,
em que os jogos serão disputados à melhor de 5 Sets (até 15 pontos).
4- A equipa que “recebe” (ou seja a primeira equipa) é responsável pela
apresentação de marcador.
5- Os jogos devem começar, sempre que possível, à hora marcada, havendo uma
tolerância máxima de 10 minutos, entre o final do jogo anterior e início do seguinte,
para que as equipas façam aquecimento à rede e iniciem o jogo.
Exemplo: Se o jogo 1, terminou às 10h05, o jogo 2, deverá ter início até às 10h15,
podendo começar mais cedo caso ambas as equipas já estejam no campo.
6-Nos iniciados não se aplica o regulamento federativo específico para este escalão
(não será necessário apresentar no mínimo 9 atletas, serão permitidas substituições
e em cada set o treinador coloca em campo os jogadores que desejar)
7- Só poderão participar atletas dos clubes que tenham efetuado a sua inscrição na
AVSM, no entanto não serão aplicadas multas aos atletas que ainda não tenham
recebido a sua licença federativa.
8- Não haverá atribuição de troféus neste torneio.

