Regulamento do 11º Torneio ACESC de
Voleibol Feminino Master - 2019
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Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. O 11º Torneio ACESC de Voleibol Feminino Master - 2019 será realizado entre os
dias 09 de outubro e 27 de novembro de 2019.
Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser realizadas até 31 (trinta e um) de
setembro de 2019.
Art. 3º. Somente poderão participar associadas dos clubes filiados a ACESC.
Art. 4º. As associadas poderão se inscrever somente na seguinte classe:
•

Master

Art. 5º. Master compreende atletas com 35 (trinta e cinco) anos para cima.
Art. 6º. Cada clube poderá inscrever 01 (uma) equipe, que poderá ser composta de até 15
(quinze) atletas + 3 (três) membros da comissão técnica.
Art. 7º. Para melhor organização do Torneio ACESC de Voleibol Feminino Master as
inscrições só serão aceitas no período acima, contendo a documentação abaixo descrita,
completa:
a) 01 (um) arquivo eletrônico da Ficha de Inscrição (Anexo I); contendo informações do
clube e das jogadoras, tais como: nome do clube, nomes e RG´s das atletas (para
liberação da entrada no clube), data de nascimento/ idade, e-mail das atletas
inscritos; e dados da comissão técnica, conforme anexo supracitado.
Art. 8º. Casos excepcionais de substituição de atletas ou membros da comissão técnica
deverão ser entregues à coordenação da ACESC até o início dos jogos. Após início do torneio
serão permitidas no máximo 2 substituições de atletas até a fase da semifinal, por motivos
de lesão e ou complicações de saúde, mediante a apresentação de um laudo médico.
Art. 9º. Os atletas e técnicos deverão estar devidamente uniformizados, seguindo as regras
vigentes da Federação Paulista de Voleibol (F.P.V.).
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Art. 10. É da competência e responsabilidade exclusiva de cada clube ter seus atletas
inscritos na competição sob plena aptidão física e mental para a modalidade.
Art. 11. Os atletas participantes deverão observar o código de conduta das regras do
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Basquetebol e regulamentos pertinentes da F.P.V.

Art. 12. A Comissão Técnica será formada por 01 (um) representante de cada clube inscrito.
Toda e qualquer infração disciplinar, bem como casos omissos a este regulamento, serão
resolvidos pela Comissão Técnica, visando preservar a saúde e a integridade dos atletas e a
inteireza do evento.
Art. 13. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e som de
todos os inscritos, dando a mesma a permissão para filmar, fotografar e divulgar o evento
nos canais de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos referentes aos direitos autorais.

Capítulo II –DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DO TORNEIO
Art. 14. O Torneio ACESC de Voleibol Feminino Master será realizado entre os dias 09 de
outubro e 27 de novembro de 2019, na Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo.
Todos os jogos serão realizados as quartas-feiras, e se iniciarão as 21h, seguindo o
cronograma abaixo. *artigo novo no regulamento

Dia do jogo

Dia da semana

Horário

09/10

Quarta-feira

21h

16/10

Quarta-feira

21h

23/10

Quarta-feira

21h

30/10

Quarta-feira

21h

06/11

Quarta-feira

21h

13/11

Quarta-feira

21h

20/11

Quarta-feira

21h

27/11

Quarta-feira

21h
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Art. 15. O acesso ao clube será feito pela portaria situada na Rua Dr. Alceu de Assis, 25 Jardim Paulistano – São Paulo. As equipes participantes deverão comparecer ao local, no
mínimo 45 (quarenta e cinco) minutos antes do horário previsto para início do Torneio, com
documento que contenha foto, para evitar atrasos no início das atividades.
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Capítulo III - CLASSES
Art. 16. O Torneio ACESC de Voleibol Feminino Master terá uma única classe, abaixo
descrita:
Masculina

Idade

Master

35+

Art. 17. Para fins de enquadramento serão consideradas as idades a completar até
31/12/2019.

Capítulo IV – MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DAS EQUIPES
Art. 18. Cada clube poderá inscrever apenas 01 (uma) equipe para cada uma das classes
relacionadas neste regulamento, sendo cada equipe composta de até 15 (quinze) atletas + 3
(três) membros da comissão técnica.
Art. 19. Cada atleta poderá participar de 01 (uma) única equipe.
Art. 20. Antes do início de cada confronto, cada capitão fará a apresentação das equipes,
durante o aquecimento, mencionando o número da touca, o nome correspondente e
quando possível a função da equipe (defesa, centro, atacante), destacando por último o
capitão da equipe.

Capítulo V - REGRAS
Art. 21. O Torneio ACESC de Voleibol Feminino Master será disputada de acordo com as
regras oficias da Federação Paulista de Voleibol, salvo as exceções descritas neste
regulamento.
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Art. 22. O Torneio ter um número mínimo de 03 (três) equipes inscritas. Caso a categoria
não atinja este mínimo, sua realização será cancelada ou integrada com outra categoria,
após avaliação do Comitê Organizador e o consentimento dos envolvidos.
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Art. 23. O torneio será disputado na modalidade um contra todos, por classe, no sistema

melhor de 03 (três) sets, terminando em 25 (vinte e cinco) pontos. Em caso de empate o 3º
set terminará em 15 (quinze) pontos.
Art. 24. As quadras de jogos estarão disponíveis 10 (dez) minutos antes de cada jogo, para
aquecimento.
Art. 25. A equipe que não estiver alinhada na quadra na hora estipulada pelo regulamento,
será declarada perdedora por W.O. Neste caso, o placar do jogo será 5 X 0, a favor da equipe
presente. Será concedida uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário determinada
para início da partida.
Art. 26. Cada equipe terá o limite de 12 (doze) substituições, por set. A atleta só poderá
entrar e retornar durante o mesmo set.
Art. 27. É liberada a orientação às jogadoras.
Art. 28. O organizador do evento, do clube anfitrião, deverá enviar a Súmula digitalizada do
jogo dentro de 48 (quarenta e oito) horas por e-mail à coordenadora esportiva da ACESC,
através do e-mail acesc@acesc.org.br.

Capítulo VI – PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Art. 28. Todas as fases se iniciam de zero (0) ponto ganho
Art. 29. A pontuação para a classificação geral em todas as fases será a seguinte:
•

Vitória: 2 (dois) pontos

•

Derrota: 1 (um) ponto

•

Não comparecimento: - 2 (menos dois) pontos

Art. 30. O critério de desempate, entre duas ou mais equipes, obedecerá aos seguintes
critérios pela ordem:
•

1º Confronto direto

•

2º Número de vitórias
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•

3º Sets average

•

4º Pontos average

•

5º Sorteio

Art. 31. A pontuação definirá o 1º, 2º e 3º lugar.
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Capítulo VII - PREMIAÇÃO
Art. 32. Os clubes campeão, vice-campeão e 3º lugar de cada uma das classes do torneio
receberão troféus (03 troféus).
Art. 46. Os 1º, 2º e 3º colocados receberão medalhas (45 medalhas).
Diretoria Esportiva da ACESC
São Paulo, 28 de janeiro de 2019
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Anexo I – Ficha de inscrição
11º Copa ACESC de Voleibol Feminino Master - 2019
DADOS DO CLUBE
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Clube:

LISTA DAS JOGADORAS
N° jogadora

Nome

RG

Data nascimento

E-mail

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

LISTA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES
N°

Nome

RG

Telefone

01
02
03
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E-mail

