Torneio DUPLA de Vôlei de Praia
(02 de dezembro de 2017)

REGULAMENTO OFICIAL

1. DEFINIÇÃO
1.1 O Torneio de Vôlei de Areia da CAARJ é um evento que busca incentivar a prática esportiva e
promover a qualidade de vida entre os advogados e estagiários (OAB-RJ).

2. ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
2.1 O torneio acontecerá no dia 02/12/2017, no Posto 4, próximo a rua Constante Ramos, em
Copacabana, Rio de Janeiro, com início previsto para as 8 horas.
2.2 A coordenação geral do Torneio de Vôlei será feita pela comissão técnica da ABTERJ, em articulação
com a atleta profissional Rachel Nunes;
2.3 Caberá à CAARJ a divulgação do torneio, mobilizando e incentivando a participação dos advogados e
estagiários (OAB-RJ);
2.4 A coordenação das inscrições das equipes será responsabilidade da comissão técnica da ABTERJ em
conjunto com a CAARJ (Comissão Organizadora);
2.4 A organização do Torneio de Vôlei é de responsabilidade da ABTERJ – Posto 4 - RJ, que fornecerá
parte da estrutura necessária para a realização do torneio, tais como quadra, rede, bolas, árbitros e
juízes.

3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. A Inscrição é GRATUITA e exclusiva para advogados e estagiários (OAB-RJ). As duplas devem ser
formadas somente por advogados e estagiários (OAB-RJ);

3.2. As inscrições são limitadas a 24 duplas no total das categorias e devem ser feitas no LINK
http://www.caarjvolei.com/
3.3. No ato de inscrição, o atleta que realizar o preenchimento será responsável por receber e
transmitir informações/orientações que se fizerem necessárias, antes ou durante o evento.
4. JOGOS
4.1 O torneio será disputado conforme as regras do vôlei de praia 2x2 da Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV).
4.2 As duplas devem ser formadas somente por advogados ou estagiários de Direito.
4.3 A dupla devem indicar um capitão, a fim de receber e transmitir informações e orientações, antes e
durante o jogo (informar nome completo, email, OAB-RJ e telefones de contato no ato da inscrição).
4.5 O jogo de abertura terá tolerância de atraso de 15 minutos. A partir do segundo jogo haverá
tolerância de 5 minutos após o anúncio no sistema de som ou a partir da contagem do árbitro principal
da partida.
4.6 A dupla que infringir o regulamento será automaticamente eliminada. Os casos não previstos serão
resolvidos pela Organização Técnica do evento.
4.7 A tabela de jogos será informada até dois dias após o término das inscrições ou conforme
determinação da comissão organizadora/CAARJ. É importante salientar que, no dia da realização do
torneio, caso ocorra desistência de uma dupla, os jogos poderão ser antecipados. Portanto, é
necessário que todos compareçam com antecedência de 30 minutos do horário marcado para seu jogo.
4.9 Cada dupla tem direito a solicitar dois tempos de descanso, de 30 segundos, durante o jogo.

5. PREMIAÇÃO
5.1 As duas duplas melhores colocadas receberão troféus.
5.2 Todos atletas inscritos receberão uma medalha de participação

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Caberá exclusivamente à Equipe organizadora resolver os casos omissos e interpretar, sempre que
necessário, o disposto neste regulamento.

