REGULAMENTO
Festival de Vôlei Misto
Os jogos do Festival de Vôlei Misto da COPA SESC DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 2019 serão norteados
pelas regras oficiais de Vôlei de quadra, adotadas pela Confederação Brasileira Voleibol (C.B.V.), com as
devidas adaptações constantes neste regulamento;
I - ATIVIDADE, CATEGORIA E IDADE MÍNIMA:
a) Vôlei Misto– Para atletas com no mínimo 16 anos
II - FORMAÇÃO DAS EQUIPES E INSCRIÇÕES:
a) Limite de inscrições por equipe: mínimo de 7 e máximo 10 atletas
b) As inscrições estão abertas, também, para dependentes de comerciários e credenciais atividades.
c) O Técnico só poderá jogar se seu nome estiver relacionado também como atleta.
d) Podem se inscrever homens e mulheres em qualquer proporção, porém as equipes devem manter, em
todos os momentos de jogo, no mínimo 1 mulher em quadra.
e) O período de inscrições será até 25/10, sexta-feira, no portal: sescsp.org.br/sorocaba
III - LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS:
a) Dias 26/10, 2 e 16/11 sábados, das 14h às 18h30.
b) Será permitido o atraso máximo de 10 minutos para o início da primeira partida;
c) As equipes que não estiverem presentes no horário estipulado, uniformizadas e com o número mínimo de
5 atletas (respeitando o numero mínimo de 1 mulher em quadra), para o início da partida, perderão os
pontos por (WO);
d) Equipes que ficarem reduzidas a número insuficiente de jogadores para prosseguir na partida, desistirem
ou abandonarem a quadra, serão consideradas perdedoras do jogo, independente do motivo e do resultado
no momento da paralisação.
Parágrafo único: Os horários previstos podem sofrer alterações conforme necessidades da programação do
Sesc Sorocaba;
Critérios para análise da ausência da equipe (WO):
1. A equipe será desclassificada da Copa caso nenhum representante compareça no horário estipulado
para o jogo e não informe antecipadamente a ausência.

2. A equipe que informar antecipadamente a ausência por escrito (e-mail) não será desclassificada
automaticamente.
3. A equipe que se apresentar com número insuficiente de jogadores não será desclassificada
automaticamente.
4. A equipe que se apresentar sem os materiais necessários para a participação no jogo não será
desclassificada automaticamente.
IV - DURAÇÃO DOS JOGOS E PEDIDOS DE TEMPO:
a) Definido de acordo com o numero de equipes inscritas
b) Os jogos acontecerão em 3 (três) dias, sendo dia 26/10, 2 e 16/11
V – UNIFORMES E EQUIPAMENTOS:
a) As equipes deverão comparecer uniformizadas com camisa numerada, calção (da mesma cor para o time
inteiro) ou calça legging (da mesma cor para o time inteiro).
b) O calçado deverá ser apropriado para a prática de esportes em quadras (com solado de borracha, não
pode chuteira de travas).
c) De acordo com as atuais orientações das confederações que organizam os esportes no Brasil, não é
permitido o uso de objetos ou acessórios que ofereçam risco à integridade física dos participantes.
d) A rede ficará na altura de 2,35cm
VI - FORMA DE DISPUTA:
•

O sistema de disputa será definido conforme o número de equipes inscritas,.

•

As equipes devem manter no mínimo 1 mulher em quadra em todos os momentos das partidas.

•

As empresas não poderão solicitar adiamento nas datas nem horário de jogos previamente enviados.

VII – PREMIAÇÃO
Serão premiados as 3 equipes melhores colocadas.
VIII - CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
a) Os atletas que constarem na ficha de inscrição transferem ao Sesc, de forma gratuita, definitiva e sem
limitação temporal e geográfica, a divulgação da sua imagem e voz, em catálogos, revistas, jornais, cartazes,
periódicos, fascículos, CD-ROM, DVDs, VHS, vídeos, comunicação digital em mídias sociais, portal do Sesc
ou qualquer outro tipo de material institucional, todos de caráter educativo e cultural.
b) Todos os vídeos e fotografias relativos ao torneio têm direitos reservados ao Sesc Sorocaba

IX – DEMAIS INFORMAÇÕES
a)

Trazer cadeados para guardar bolsas, sacolas, mochilas, capacetes ou outros pertences pessoais para
utilizar os armários dos vestiários do Sesc, pois os mesmos não poderão ficar no banco de reservas.

b)

Quaisquer dúvidas sobre esse regulamento ou informações adicionais devem ser solicitadas através do
e-mail copasesc@sorocaba.sescsp.org.br

