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1ª Campeonato Municipal de Voleibol de Areia 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos 

CMD – Conselho Municipal de Desportos 

Regulamento 1ª Campeonato Municipal de Voleibol de Areia 

 
CAPÍTULO I - Das Inscrições 

Art. 01.º - As inscrições para o 1ª Campeonato Municipal de Voleibol de 

Areia, Categoria Misto e, em duplas, deverão ser realizadas mediante a 

entrega da ficha de inscrição, corretamente preenchida e comprovante de 

pagamento da inscrição, até às 17h do dia 08 de outubro de 2021, na 

Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito. 

Art. 02.º - Cada equipe poderá inscrever no máximo 04 e no mínimo 02 

atletas, um treinador e um auxiliar técnico, constando na ficha de inscrição o 

número do RG dos atletas; 

Art. 03.º - Poderão participar do 1° Campeonato Municipal de Voleibol de 

Areia, atletas que apresentarem junto com a ficha de inscrição, título de 

eleitor (que comprove que o mesmo vota no município de Rodeio Bonito/RS), 

comprovante de endereço, seja: (conta de água, conta de luz, conta de 

telefone, cartão de crédito ou comprovante de aluguel) e ainda, 

comprovante de vínculo empregatício.  

Art. 04.º - O custo das inscrições será de R$ 30,00 (trinta reais) por equipe, 

valor este que deverá ser pago através de um boleto bancário, emitido pela 

Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito. 

Parágrafo Único: Os valores recebidos ficarão sob a responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito. 

 

CAPÍTULO II - Da Arbitragem 

Art. 05.º - A Arbitragem será contratada pela Prefeitura Municipal de Rodeio 

Bonito/RS, esta que irá contratar empresa com árbitros especializados para 

a tal função. 

 

CAPÍTULO III - Dos Jogos 

Art. 06.º - Será feito um sorteio dentre todas as equipes inscritas, com isso, 

se dará os confrontos da primeira fase. 



                                                                                            

Município de Rodeio Bonito/RS 

(55) 3798 1155 

 

1ª Campeonato Municipal de Voleibol de Areia 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos 

CMD – Conselho Municipal de Desportos 

Art. 07.º - Será feito novamente um sorteio, com as equipes perdedoras da 

fase anterior, para assim sair os confrontos da repescagem. 

Art. 08.º - Será feito outro sorteio, com as equipes ganhadoras da primeira 

fase, juntamente com os ganhadores da repescagem, para assim sair os 

próximos confrontos. 

Parágrafo Único: Se tiver número impar de equipes inscritas, ou em algum 

determinado sorteio de fase, ficará uma equipe no copo, com isso a mesma 

passará automaticamente para a próxima fase, e, essa mesma equipe, 

automaticamente, será a primeira sorteada da próxima fase. 

 

 

Art. 09.º - O 1ª Campeonato Municipal de Voleibol de areia obedecerá às 

regras oficiais da FIVB. 

Art. 10.º - O início dos jogos terá uma tolerância de 15 (quinze) minutos a 

partir da hora prevista na programação. 

Art. 11.º - Os jogos serão de 3 (três) sets, sendo o primeiro e o segundo até 

15 pontos, e o terceiro (tie-break) de 9 pontos. 

Parágrafo Único: Poderá ser alterado conforme o número de equipes 

inscritas. 

Art. 12.º - Em caso de WO (equipe ausente) a equipe será eliminada da 

competição. 

CAPÍTULO IV - Da forma de disputa 

Art. 13.º - O 1ª Campeonato Municipal de Voleibol de Areia terá as 

seguintes fases: 

a) Todos os jogos serão realizados nos dias 17 e 24 de outubro; 

Parágrafo Único: Poderá haver mudança de datas de acordo com o 

número de equipes inscritas. 

Art. 14.º - As equipes ganhadoras na primeira fase se classificarão para a 

segunda fase, enquanto as equipes perdedoras disputarão uma 

repescagem. Sendo que, após a repescagem, a equipe ganhadora sempre 

passará para a próxima fase, e a equipe perdedora, estará eliminada da 

competição. 
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Parágrafo Único: O 1° Campeonato Municipal de Voleibol de Areia, 

acontecerá todo através de jogos com carácter eliminatório, com exceção 

da primeira fase, que a equipe perdedora terá direito a repescagem. 

 

CAPÍTULO V - Dos locais e datas 

Art. 15.º - Os jogos do 1ª Campeonato Municipal de Voleibol de Areia serão 

realizados na Sociedade Aquática Rodeiense em Rodeio Bonito/RS, nos 

domingos dias 17 e 24 de outubro de 2021, com início às 09h00min e 

término às 16h30min. 

Parágrafo Único: Poderá haver mudança de datas e horários a critério da 

Comissão Organizadora. 

 

CAPÍTULO VI - Da premiação 

Art. 16.º - Serão conferidos troféu, medalhas e uma premiação em dinheiro 

para as quatro equipes melhores classificadas. 

1º lugar: Troféu, medalhas e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 

2º lugar: Troféu, medalhas e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 

3º lugar: Medalhas e R$ 200,00 (duzentos reais); 

4º lugar: Medalhas e R$ 200,00 (duzentos reais); 

 

CAPÍTULO VII – Das Disposições Gerais 

Art. 17.º - Cada equipe deverá estar em quadra para a disputa dos jogos 

com 01 mulher e 01 homem; 

Art. 18.º - Os casos omissos a esse regulamento serão decididos pela 

comissão organizadora. 

 

 

Rodeio Bonito/RS, 21 de setembro de 2021. 

 

 

___________________________                      ___________________________ 
Secretária de Educação,  
Cultural e Desportos         Presidente CMD 


