
 

 

27º Torneio de Voleibol de Praia 

 

15 a 17 de julho de 2022 

 

REGULAMENTO 
 

  

O 27º Torneio de Voleibol de Praia é uma prova organizada pelo Gabinete Técnico da 

Associação de Voleibol de São Miguel (AVSM), com o apoio da Câmara Municipal de 

Ponta Delgada (CMPD) e terá lugar de 15 a 17 de julho de 2022 nas Praia das Milícias, 

em Ponta Delgada. 

 

1. CALENDARIZAÇÃO/HORÁRIOS 

 

Dia Horário Escalão Nº 

atletas/equipa 

15 de julho 

6ª feira 

9h30 – 13h00 Iniciados (M e F) 3 

14h00 – 19h30 Juvenis (M e F) 

2 

 

16 de julho 

sábado 
9h30 – 19h30 

Juniores (M e F) 

Seniores (M e F) 

17 de julho 

domingo 

9h30 – 13h00 
Juniores (M e F) 

Seniores (M e F) 

16h00 – 19h30 

Finais 

Juniores (M e F) 

Seniores (M e F) 

 

No primeiro dia de competição de cada escalão, os participantes deverão 

comparecer no local da prova 1 hora antes do início da competição. 

 

 

 

 



 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

• A ficha de inscrição está disponível em www.avsm.pt e deverá ser preenchida e 

enviada para vpraia2022@gmail.com até ao dia 11 de julho. 

 

• No caso de menores de idade, a assinatura/autorização dos Encarregados de 

Educação é obrigatória. 

 

• Taxas de inscrição: 

 

Escalão 
Nº 

atletas/equipa 

Taxa de inscrição  

(equipa) 

Iniciados 3 10 € 

Juvenis 2 10 € 

Juniores 2 15 € 

Seniores 2 20 € 

 

• As equipas juvenis poderão também participar no quadro competitivo dos 

Juniores, do mesmo modo que as equipas Juniores poderão participar na 

competição dos Seniores. Nesses casos, devem assinalar os 2 escalões em que 

pretendem participar, sendo que a taxa de inscrição a pagar será apenas a do 

escalão mais alto  

(Ex: uma equipa de Juniores que pretenda participar também nos Seniores, 

deverá assinalar os 2 escalões na ficha de inscrição e terá de liquidar apenas a 

taxa de inscrição correspondente ao escalão de Seniores, 20 €) 

 

 

 

 

http://www.avsm.pt/
mailto:vpraia2022@gmail.com


 

 

• No primeiro dia de competição de cada escalão, os participantes deverão 

comparecer no local da prova 1 hora antes do início da competição e proceder 

à liquidação da taxa de inscrição (em numerário). 

 

• Só poderão participar na competição equipas devidamente inscritas e com o 

respetivo pagamento regularizado. 

 

• O número máximo de equipas em cada escalão/sexo é de 16 

 

• Nos escalões de Seniores e Juniores, será dada prioridade às equipas do 

escalão em causa e só depois, havendo ainda vagas no quadro competitivo, 

serão consideradas inscrições de equipas do escalão abaixo, por ordem de 

inscrição. 

 

• A competição de cada escalão só será realizada com um mínimo de 3 equipas 

inscritas, havendo lugar à restituição do valor da taxa de inscrição nos escalões 

em que a competição não seja realizada 

 

• Todos os atletas federados na época 2021/2022 estão cobertos pelo seguro da 

FPV 

 

• Os participantes não federados como atletas na época desportiva 2021/2022 

têm de pagar uma taxa suplementar de 15,00 €, destinada ao seguro 

desportivo 

 

• Os atletas participantes autorizam a organização a utilizar o seu nome, voz e 

imagem no âmbito da realização deste Torneio, para divulgação e promoção do 

mesmo, cedendo gratuitamente os respetivos direitos 

 



 

 

• A inscrição e participação no 27º Torneio de Voleibol de Praia pressupõe a 

concordância e aceitação do presente Regulamento 

 

3. EQUIPAMENTOS 

 

• No aquecimento oficial, jogos e cerimónias protocolares, os atletas deverão 

utilizar o equipamento fornecido pela organização. 

 

• A recusa em utilizar esse equipamento num jogo, implica a derrota no mesmo. 

 

 

4. COMPETIÇÃO 

 

• O modelo competitivo de cada escalão será definido em função do número de 

equipas inscritas 

 

• As equipas deverão estar no recinto da competição até 15 minutos antes da 

hora de início do jogo 

 

• A ausência de uma equipa à hora marcada para o seu jogo constitui-se como 

falta de comparência e implica a exclusão do Torneio, sem lugar à restituição 

da taxa de inscrição 

 

• No início de cada jogo só haverá lugar a 3 minutos de aquecimento oficial à 

rede, pelo que cada equipa deverá garantir o seu aquecimento fora do recinto 

de competição 

 

• Os horários dos jogos poderão ser alterados pela organização em função de 

imperativos logísticos, questões meteorológicas ou outras que assim o 

imponham, pelo que é da responsabilidade de cada equipa consultar o 



 

 

calendário/horário de jogos atualizado que estará disponível no local da 

competição 

 

5. PRÉMIOS 

 

• Os primeiros 3 classificados de cada escalão e género serão premiados 

 

• Os 3 primeiros classificados no escalão de Seniores, masculinos e femininos, 

terão direito a Prize Money: 

1º lugar: 100 € (dupla) 

2º lugar: 75 € (dupla) 

3º lugar: 50 € (dupla) 

 

6. APURAMENTO PARA O TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA 

 

• Os 3 primeiros classificados no escalão de Seniores Masculinos ficam apurados 

para o Torneio Regional de Voleibol de Praia “Festas da Praia”, a realizar de 29 

a 31 de julho na Terceira.  

• A organização do Torneio Regional garante viagem, alojamento em camarata e 

alimentação para as 3 duplas de São Miguel. 

 

7. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos ao presente Regulamento serão deliberados pela organização, de 

cuja decisão não haverá lugar a recurso. 

 
 

 


