
 

REGULAMENTO  

CIRCUITO APCEF/MG DE FUTEVÔLEI 2018 

 
I – DO LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO 

Etapa Fevereiro 
Local: Sede Social BH  
Data: 27 de Janeiro de 2018 
Hora: a partir das 08h  
 
II - DAS INSCRIÇÕES  
• As inscrições serão realizadas pela área do associado do www.apcefmg.org.br, ou 
através de ficha disponível na portaria. Não serão aceitas inscrições individuais, 
apenas da dupla formada.  
• O valor da inscrição será de R$60,00 por dupla. 
 
III - PARTICIPANTES 
• Torneio aberto a todos os sócios contribuintes e efetivos. Não será permitida a 
participação de convidados.  
• Cada equipe deverá ser composta por 02 (dois) atletas, e estes somente poderão 

jogar por uma equipe. Em caso de contusão de um dos atletas da dupla, não será 
permitida substituição e a partida é dada por encerrada com vitória da dupla 
adversária. 
 
IV - REGRAS 
• A competição será disputada de acordo com as regras oficiais da Confederação 

Brasileira de Futevôlei. 
• Todos os jogos, em todas as fases, serão disputados em 01 (um) set vencedor. 
• Todos os jogos e fases terão a pontuação até 18 pontos, trocando o lado da quadra 
quando uma das duplas atingir 9 (nove), exceto a final que será set único de 21 pontos 
(trocando o lado em 11 (onze). Em caso de empate por 17x17 (ou 20x20 na final), 
vencerá a dupla que fizer mais 3 pontos primeiro.  
 
V - SISTEMA DE DISPUTA 
• A forma de disputa será definida pela comissão organizadora, de acordo com a 

quantidade de duplas inscritas. A divulgação da forma de disputa será feita juntamente 
com a divulgação da tabela.  
 
VI – DAS PREMIAÇÕES 
• Serão premiadas com troféus as duplas campeã, vice campeã e terceira colocada.  
 
VII - UNIFORME 
• Será entregue pela comissão organizadora na data do evento. Não haverá custo 

extra para os atletas, apenas a taxa de inscrição.  
 
VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
• Os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pelos coordenadores do evento. 
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http://www.apcefmg.org.br/

