
REGULAMENTO – TORNEIO DE FUTEVÔLEI 2019 

 

A Diretoria da APCEF/MG vem através deste Regulamento cientificar os sócios que 

durante o ano vão ser realizados torneios internos de futevôlei, utilizando diferentes 

formações de duplas.  

 

I – DA FORMAÇÃO DAS DUPLAS 

Etapa 1: Abertura Oficial (Dupla formada por associados ou dependentes – Idade 

Livre); 

Etapa 2: Sorteio geral entre os inscritos; 

Etapa 3:  Duplas formadas com um atleta acima de 40 anos e outro abaixo de 39 anos; 

Etapa 4: Fechamento Oficial (Dupla formada). 

 

II – DAS PREMIAÇÕES 

A cada torneio serão premiadas com troféus as 3 primeiras duplas, mesmos 

comprados para o ano de 2018 que não foram ainda usados. 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para cada torneio devem ser feitas exclusivamente pela área do 

associado no site da APCEF/MG. Os valores para todas etapas serão de R$ 30,00 por 

dupla.  

 

IV – DOS PARTICIPANTES 

Podem participar dos torneios 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 será dada por 

encerrada com vitória da dupla adversária. 

 

V – REGRAS 

As competições serão disputadas de acordo com as regras oficiais da Confederação 

Brasileira de Futevôlei. 

Todos os jogos, em todas as fases, serão disputados em 01 (um) set, cada vitória vale 

um ponto. 

Todos os jogos e fases terão a pontuação até 18 pontos, exceto a disputa final que será 

de um set único de 21 pontos. Em caso de empate por 17 x 17 (ou 20 x 20 na final) 

vencerá a dupla que fizer mais 3 pontos primeiro. 



Os critérios para definição das duplas classificadas são os seguintes: 

1. Maior número de pontos ganhos; 

2. Maior número de vitórias; 

3. Confronto direto; 

4. Maior saldo de pontos de todas partidas realizadas; 

5. Sorteio. 

 

VI – 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. 

 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos coordenadores do evento. 


