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REGULAMENTO 

DO CIRCUITO REGIONAL DE VOLEIBOL DE PRAIA 

DEFINIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

A Associação de Voleibol da Madeira organiza um evento desportivo 

denominado Circuito Regional de Voleibol de Praia, o qual se regerá pelas Regras 

de Voleibol de Praia da FPV e pelo presente regulamento. 

 

1. CALENDARIZAÇÃO DO CIRCUITO 

ETAPA LOCAL DATA Hora 

1.ª etapa Praia de Machico – Machico 24 e 25 de Junho 9:00/19:30 

2.ª etapa Praia da Calheta – Calheta 1 e 2 de Julho 9:00/19:30 

3.ª etapa Praia Ribeira Brava – Ribeira Brava 8 e 9 de Julho 9:00/19:30 

4.ª etapa Praia da Calheta – Calheta 15 e 16 de Julho 9:00/19:30 

5.ª etapa Praia Ribeira Brava – Ribeira Brava 22 e 23 de Julho 9:00/19:30 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Circuito Regional de Voleibol de Praia é uma competição de Voleibol na 

vertente Praia, de âmbito regional, organizada pela Associação de Voleibol da 

Madeira (AVM) em parceria com as Câmaras Municipais locais, destinada a equipas 

de duplas do sexo masculino e feminino e variante 4 dos géneros masculino e/ou 

femininos ou mistas. 

2.1. A competição será realizada sob a forma de etapas; 

2.1.1. O número de etapas, datas e locais de realização ficam sujeitos a 

aprovação prévia do Conselho Regional de Voleibol de Praia e da Direção da 

A.V.M; 
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2.1.2. A competição, nas Duplas, terá duas classificações: Ranking Regional 

Individual e Ranking Regional de Equipas; 

2.1.3. O Ranking Regional Individual será o somatório dos pontos obtidos nas 

várias etapas por cada atleta; 

2.1.4. O Ranking Regional de Equipas será estabelecido através do somatório 

dos pontos obtidos nas várias etapas, por cada atleta que constituíram equipa; 

2.1.5. O título de vencedor do Circuito Regional de Voleibol de Praia será 

atribuído à equipa que no final das etapas se classificar no primeiro lugar do 

Ranking Regional de Equipas, caso se verifique uma situação de empate, o 

critério de desempate será o maior número obtido de 1.ºs lugares, 2.ºs lugares, e 

assim sucessivamente; 

2.2. A participação nas etapas é reservada aos atletas devidamente inscritos na 

AVM como atletas de Voleibol de Praia, com idade mínima de 14 anos para a 

Variante 4 e 15 anos para as Duplas Masculina e Feminina. 

2.2.1. Os atletas participantes terão que apresentar a sua licença de Voleibol de 

Praia atualizada; 

2.2.2. Os atletas terão ainda que pagar uma taxa individual de participação para 

o circuito regional de voleibol de praia, a definir pela AVM, no início da época e 

cujo recibo servirá como comprovativo de inscrição; 

2.2.3. Caso o atleta não participe no Circuito Regional de Voleibol de Praia para 

o qual se inscreveu, a taxa de participação não será devolvida; 

2.2.4. Verificando-se substituição de um atleta, ao jogador substituído não será 

igualmente devolvida a respectiva taxa, cabendo no entanto ao atleta substituto o 

pagamento da taxa correspondente à sua participação. 

2.2.5. Os atletas menores de 18 anos carecem de uma autorização especial da 

AVM para participarem nas etapas do Circuito Regional de Voleibol de Praia. 
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3. INSCRIÇÃO DA EQUIPA 

3.1. A formalização da inscrição na AVM/FPV implica o: 

3.1.1. Preenchimento da ficha de inscrição no Circuito Regional de Voleibol de 

Praia; 

3.1.2. Pagamento da taxa individual de participação para o Circuito Regional de 

Voleibol de Praia. 

Taxa individual de participação para o Circuito Regional de Voleibol de Praia 

Competição Género Valor Especificidade 

Duplas Masc. 20€ Por atleta com seguro e uma t-shirt de jogo 

para todo o Circuito. (têm de preencher 

ficha de inscrição). 

Fem. 20€ Por atleta com seguro e uma t-shirt de jogo 

para todo o Circuito. (têm de preencher 

ficha de inscrição). 

Variante 4 Mista 10€ Por atleta com seguro. (têm de preencher 

ficha de inscrição). 

3.2. As equipas inscritas têm obrigatoriamente que confirmar a sua intenção de 

participar em cada uma das etapas. Deverão fazê-lo na Associação de Voleibol da 

Madeira, até às 14:30h de 5.ª-feira que antecede a etapa ou através dos 

contactos: 

Telefone: Telemóvel: Fax: 

291 766 140 

291 766 190 

962 324 639 291 766 294 

Email:  dtec.avm@netmadeira.com ou a.volei.madeira@netmadeira.com  

4. CIRCUITO REGIONAL 

4.1. O Circuito Regional de Voleibol de Praia será disputado em Sistema de Dupla 

Eliminatória, 16 equipas, (ver anexo I); 
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i) Pelas quatro equipas inscritas melhor classificadas no ranking regional na altura 
do circuito, de acordo com os critérios definidos no presente regulamento; 
 
ii) Por quatro equipas apuradas na fase de qualificação. 

4.1.1. A Fase Qualificação – será realizada se o número de equipas inscritas 

para a etapa for maior que 12 (oito) duplas; 

4.1.2. A Fase Quadro Principal – terá um limite máximo de 12 (oito) duplas 

participantes; 

4.2. Para cada etapa as equipas participantes na Fase Quadro Principal serão 

escolhidas: 

4.2.1. Na 1.ª etapa serão atribuídos 8 (oito) entradas no quadro principal, 

mediante somatório do ranking individual do CR de Voleibol de Praia 2016 sendo 

que as restantes duplas participam na Fase Qualificação, sendo as restantes 4 

(quatro) a 8 (oito) equipas apuradas de uma fase de qualificação no sistema de 

eliminação simples; 

4.2.2. Etapas seguintes – as 12 (doze) equipas melhor classificadas do ranking, 

(somatório das pontuações individuais) do Circuito Regional de Voleibol de Praia 

do ano em que se disputa, sendo as restantes 4 (quatro) equipas apuradas de 

uma fase de qualificação no sistema de eliminação simples. 

5. ETAPAS 

5.1. As etapas do Circuito Regional de Voleibol de Praia serão disputadas no 

sistema de dupla eliminatória para as 16 (desaseis) equipas da Fase Quadro 

Principal em dois dias: sábado e domingo todo o dia, consoante o n.º de equipas 

inscritas e o espaço disponível para a realização da etapa; 

5.2. O Circuito Regional de Voleibol de Praia será jogado no sistema de “ponto por 

jogada”, a um set, até 21 pontos, sendo necessária uma vantagem de dois pontos, 

sem limite de pontos; 

5.3. Os dois jogos das semi-finais, o jogo para apuramento do 3º e 4º lugar e o jogo 

para atribuição do 1º e 2º lugar da etapa, serão jogados no sistema de “ponto por 
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jogada”, ao melhor de 3 set’s, sendo os set’s um e dois jogados até 21 pontos, 

sendo necessária uma vantagem de dois pontos e sem limite de pontos. O terceiro 

set, sendo inevitável, será jogado até 15 pontos, sendo necessária uma vantagem 

de dois pontos e sem limite de pontos; 

5.4. A colocação das equipas na chave de cada etapa (1º/16º, 9º/8º, 5º/12, 4º/13, 

3º/14, 6º/11º,7º/10º e 15º/2º) será feita de acordo com o definido em 3.2, no decorrer 

da Reunião Técnica de cada etapa. 

5.4.1. As duplas com o mesmo número de pontos serão colocadas na chave 

através de sorteio entre equipas participantes na mesma fase e em igualdade de 

circunstâncias. 

5.5. A arbitragem (arbitro/marcador) é garantida pelos elementos das equipas que 

disputaram o jogo anterior, de preferência um elemento de cada equipa, com a 

exceção do primeiro jogo em que a arbitragem será assegurada pela dupla com 

menor ranking em competição que não dispute aquele jogo. A partir das meias-finais 

(as duas meias-finais, jogo de definição do 3º e 4º e final). Em casos pontuais, a 

Organização estabelecerá uma escala utilizando os critérios acima descritos.  

6. PONTOS 

6.1. Em cada etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia, serão atribuídos às 

duplas pontos para a classificação regional, segundo a seguinte tabela: 

 

CLASSIFICAÇÃO Rk Equipas 

1º lugar 100 

2º lugar 75 

3º lugar 65 

4º lugar 55 

5ºs lugares 50 
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7ºs lugares 45 

9ºs lugares 40 

6.2. Os jogadores que disputem a fase de qualificação e não se apurem para a 

prova, serão contemplados com a pontuação de um a quinze pontos para a 

classificação regional, de acordo com a sua classificação. 

6.3. Para o Ranking Individual do Circuito será tido em conta o Ranking de Equipas 

do Circuito a dividir pelos seus elementos (2). 

7. CONSELHO TÉCNICO 

7.1. Para cada etapa haverá um Conselho Técnico, com poder de decisão no 

decorrer da etapa/circuito sempre que necessário intervir, sendo obrigatória a 

presença de 3 elementos, de no mínimo dois dos seguintes departamentos: 

 Direção da AVM 

 Delegado técnico 

 Conselho Regional de Voleibol de Praia 

7.1.1. Tem competências para: 

a) Avaliar as infracções cometidas por todos os atletas e agentes 

intervenientes no jogo; 

b) Decidir sobre a aplicação de penas, nos termos do ponto 13 deste 

Regulamento. 

7.2. Competências específicas: 

7.2.1. Direção da AVM: 

a) Presidir ao Conselho Técnico tornando públicas as sanções resultantes da 

aplicação dos regulamentos, tendo poder decisório, baseado nos pareceres e 

análises dos responsáveis técnicos. 
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7.2.2. Delegado técnico: 

a) É designado pela AVM, tendo como responsabilidade o controlo das 

inscrições e programação dos jogos, fazendo cumprir as normas e 

regulamentos em vigor; 

b) Realiza a reunião técnica e controla a competição, sendo o elemento de 

ligação dos atletas com a organização. 

7.2.3. Conselho Regional de Voleibol de Praia: 

a) Coadjuvará a Direção da AVM nas suas competências, substituindo-a 

nas suas ausências ou impedimentos. 

8. REUNIÃO TÉCNICA 

8.1. A reunião técnica realiza-se meia hora antes de se iniciar as etapas. Tendo 

lugar num espaço anexo ao recinto de jogo; 

8.2. A presença na reunião técnica é obrigatória para todas as equipas inscritas; 

8.2.1. É obrigatório a presença de pelo menos um dos elementos da equipa. 

8.2.2. A reunião técnica iniciar-se-á à hora estipulada pela direção da prova, 

podendo eventualmente aguardar-se até que esteja, presentes pelo menos 50% 

das duplas inscritas, período findo o qual as duplas em falta serão excluídas e se 

procederá a eventuais substituições. 

8.2.3. A ausência injustificada ou atraso injustificado de uma dupla (ambos os 

atletas) implica a perda de 25 pontos, podendo os atletas participar na 

competição. 

8.2.4. Em caso de ausência injustificada por parte de um atleta ou equipa na 

reunião técnica, será reajustado o quadro competitivo principal. 

8.2.5. A ausência só será justificada se ocorrer por motivos de doença que 

impossibilite a presença desde que devidamente comprovada por declaração 
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médica, apresentada à organização ou por motivo relevante desde que aceite por 

decisão tomada por escrito pela organização. 

8.2.6. Em caso de falta de comparência injustificada por parte de uma dupla na 

reunião técnica, poderá a mesma ser substituída pela dupla melhor classificada, 

presente na referida reunião. 

9. EQUIPA INCOMPLETA 

9.1. A ausência da equipa ou de qualquer dos seus elementos a um jogo 10 minutos 

após o término do jogo anterior implica o averbamento de falta de comparência; 

9.2. Ainda que justificada a ausência de uma equipa ou de um dos seus elementos a 

um jogo, não exonera a equipa do averbamento de falta de comparência; 

9.3. O abandono do jogo por uma equipa ou por um dos seus elementos implica a 

imediata exclusão da equipa dessa etapa perdendo, por conseguinte, o direito aos 

prémios e pontos em disputa. 

10. EQUIPAMENTOS 

10.1. A AVM atribuirá um equipamento (uma camisola) por atleta nas Duplas 

Masculinas e Femininas, de cor azul ou vermelha, para as Duplas Masculinas e rosa 

e verde, para as Duplas Femininas, sendo a cor sorteada pelas equipas. Após 

atribuição os equipamentos são da inteira responsabilidade das equipas, sendo as 

mesmas de uso obrigatório na competição e respectivas entregas de prémios. 

11. ALTERAÇÃO DAS EQUIPAS 

11.1. A substituição de um atleta é considerada como a formação de uma nova 

equipa, sendo obrigatória a formalização de uma nova inscrição e o pagamento da 

taxa de seguro, caso necessite. 

11.2. Os pontos conquistados nas etapas anteriores por um ou pelos dois elementos 

da nova dupla não são acumuláveis para o Ranking de Equipas, já que a atribuição 

de pontos é feita em função da classificação final da etapa pela dupla; 
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12. BOLA 

12.1. A bola oficial para o Circuito Regional de Voleibol de Praia, será a MIKASA 

VLS 300; 

13. DISCIPLINA 

13.1. Todos os intervenientes estão sujeitos às normas do Regulamento de 

Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol, podendo as sanções ser aplicadas 

pelo Conselho Técnico da etapa de modo preventivo ou definitivo, ou pelo Conselho 

de Disciplina da AVM. 

13.2. Consoante o grau de ilicitude e de culpa do agente, assim como em face das 

consequências do respectivo comportamento, as infracções serão consideradas 

como leves, graves e muito graves. 

14. DESEMPATES 

No caso das equipas que totalizem o mesmo número de pontos, o desempate será 

efectuado da seguinte forma: 

a) Em função do maior número de primeiros lugares, obtidos durante o Circuito 

de Voleibol de Praia; 

b) Em função do maior número de segundos lugares, obtidos durante o Circuito 

de Voleibol de Praia; 

c) Em função do maior número de terceiros lugares, obtidos durante o Circuito 

de Voleibol de Praia; 

d) (…) etc. 

Obtidos pelas equipas nas classificações gerais das etapas em que participaram e 

que sirvam para constituir o respectivo total de pontos; um 1º lugar na classificação 

geral de uma etapa valerá mais do que um qualquer número de 2ºs lugares; um 2º 

lugar na classificação geral de uma etapa valerá mais do que um qualquer número 

de 3ºs lugares; e assim sucessivamente. 
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15. CASOS OMISSOS 

15.1. Em todas as questões eventualmente omissas neste regulamento regem os 

regulamentos da Federação Portuguesa de Voleibol ou, na falta de disposições 

deste, os regulamentos da FIVB. 

16. PRÉMIOS DE JOGO 

Consultar anexo4. 
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ANEXO I 

MODELO COMPETITIVO 

DUPLAS MASCULINO/FEMININO 
SISTEMA DE DUPLA ELIMINATÓRIA 

 8 Equipas 
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Sistema de Dupla Eliminatória 
 16 equipa 
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ANEXO II 

MODELO COMPETITIVO 

V4 MASCULINO E/OU FEMININO 
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