
        
 

ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE SÃO MIGUEL  
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA 

 
TORNEIO VOLEIBOL DE PRAIA 2015 

 

REGULAMENTO DO TORNEIO 
 
1- REGULAMENTO DO TORNEIO 
 
O torneio de voleibol de praia, decorrerá entre o dia 17 (6ª Feira) e 19 de Julho 
(Domingo), na praia das Milícias, em Ponta Delgada. 
 
Os interessados deverão enviar a ficha de inscrição de equipa para o email 
gab.tecnico@avsm.pt  e efetuar o pagamento na sede da Associação de Voleibol 
de São Miguel (Rua de Santa Clara 73 - 1º Esq. 9500-241 Ponta Delgada), até 10 
de Julho de 2015.   

 
Os jogos irão realizar-se entre as 10h00 e as 22h00, conforme calendário dos 
jogos a publicar no site www.avsm.pt . 

 
A competição irá decorrer nos escalões de Iniciados, Juvenis, Juniores (6ª Feira), 
Seniores (Sábado). No Domingo serão realizados os jogos das finais em todos os 
escalões, bem como o encontro de convívio de veteranos. 
 
O esquema competitivo será elaborado em função do número de equipas participantes, em 

cada escalão, sendo a prova dos Seniores disputada no sistema de dupla eliminatória, 
para um máximo de 16 equipas (inscrições limitadas).  
 
As inscrições serão numeradas por ordem de chegada (exemplo SM1, a 1ª 
inscrição de seniores masculinos), pelo que todas as inscrições remetidas após 
a  16ª, irão disputar uma prova de qualificação (antes da prova principal), para 
apurar  a equipas que irá ocupar a 16ª vaga no quadro principal. 
 

Exemplo:  
a) Para 18 duplas de seniores masculinos inscritas: 

As equipas SM16*, SM17 e SM18 , jogam entre sí para apurar quem se 
qualifica para o quadro principal. 

 
* Nota: Sempre que existam mais de 16 equipas, a 16ª (SM16), terá que 
obrigatoriamente disputar a prova de qualificação para o quadro principal.  

 
Todos os participantes deverão confirmar a sua presença, solicitar informações e 
esclarecer dúvidas, na zona do secretariado, até 1 hora antes do início dos primeiros 
jogos em que irão participar.  
 

Serão aplicadas as regras oficiais de Voleibol de Praia (atualmente, em vigor, 2015-
2016), que se encontram disponíveis na página da Federação Portuguesa de Voleibol 

(http://www.fpvoleibol.pt/) 
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2- DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO 
 
 
Todas as tarefas de gestão e organização do torneio estarão a cargo do gabinete 
técnico da Associação de Voleibol de São Miguel. 
 
As datas, horários, sorteios e esquema de competição, estão diretamente 
dependentes do número de inscritos e apoio dos patrocinadores, sendo divulgados no 
início do torneio, estando sujeitos a alterações até ao final deste evento.     

 
Todas as informações relativas ao Torneio de Voleibol de Praia, serão divulgadas no 
site e/ou pagina de facebook da Associação de Voleibol de São Miguel (em: 
www.avsm.pt e www.facebook.com/voleibolsaomiguel.avsm). 
 
A organização não se responsabiliza por quaisquer danos físicos/materiais causados 
pelos participantes e outras pessoas estranhas à organização antes, durante e após o 
final do torneio de voleibol de praia, bem como pelo desaparecimento de quaisquer 
bens pessoais. 
 
Todas as competições estão sujeitas a alterações ou atrasos, sendo sempre 
respeitada a ordem dos jogos definida no calendário. Não serão aceites alterações a 
pedido dos participantes. 
 
Só serão aceites as inscrições até ao prazo previsto (10 de julho de 2015) e após 
pagamento na sede da AVSM (Rua de Santa Clara 73 - 1º Esq.  
9500-241 Ponta Delgada). 
 
 
3- DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS JOGADORES 
 

Só poderão participar atletas que estejam devidamente inscritos (ver ficha de 
inscrição) e que tenham pago a sua taxa de inscrição. 
 
Todos os atletas de voleibol de praia federados (ou seja com licença de voleibol de 
praia), na época de 2014/2015, estão cobertos pelo seguro desportivo da Federação 
Portuguesa de Voleibol. Os restantes participantes não federados em voleibol de 
praia, assumem a responsabilidade pela sua participação.   
 
Todos os elementos da equipa, deverão apresentar-se no local do torneio, até 30 
minutos antes do início do jogo que irão disputar. Será averbada falta de 
comparência e consequente derrota no jogo, às equipas que não estejam presentes 
em campo, na hora do seu jogo. 
 
Todos os participantes têm de utilizar o equipamento de jogo que será 
distribuído pela organização, no local da competição, não podendo utilizar 
outros tipo de equipamentos sem a autorização da organização. 
 
Todos os participantes inscritos (ou seus representantes legais) serão responsáveis 
pelo cumprimento integral deste regulamento, bem como permitir a captação e 
divulgação de imagens e vídeos antes, durante e após a competição, por elementos 
da Associação de Voleibol de São Miguel e Comunicação Social. 
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A organização do Torneio de Voleibol de Praia, reserva-se ao direito de excluir da 
zona de jogos, qualquer participante que demonstre comportamentos incorretos ou de 
desrespeito a qualquer adversário, árbitros, elemento da organização ou público 
presente. 
 
Outras situações não contempladas no regulamento serão decididas pela organização.  
 
4- PRÉMIOS 
 

A atribuição de “Prize Money” para os três primeiros classificados, em Seniores 
Masculinos e Femininos, será definida em função do valor das inscrições recebidas.   
 
 
 
 

Ponta Delgada, 26 de Junho de 2015 
Associação de Voleibol de São Miguel 


