SELETIVA CAARJ - Futevôlei
II Jogos de Verão 2018
Etapa Vitoria-ES

DO CADASTRO E INSCRIÇÃO
É necessário possuir registro junto a OAB do Rio de Janeiro, bem como estar adimplente com a anuidade.
As inscrições para a seletiva deverão ser feitas através do e-mail futevolei@caarj.org.br, até o dia 01/12/17.
Todas as seletivas obrigatoriamente obedecerão às regras vigentes da ITF ou regulamento específico de cada
competição da CBT. Exemplo: Copa das Federações de Futevôlei, que possui regulamento próprio.
Os interessados devem comparecer no dia 03/12 às 9h da manhã na Academia Rio Sport Center – na Av. Ayrton
Senna, Barra da Tijuca, com roupa adequada, portando sua carteira original da OAB e atestado médico original
(data máxima de emissão de 6 meses). Importante ressaltar que sem os referidos itens, o atleta NÃO poderá
participar da competição. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone 2277-2314.

DAS CATEGORIAS
O evento será realizado em provas de DUPLAS.
As categorias disputadas nos Jogos de Verão serão as seguintes:
Duplas masculinas (avançado e intermediário);
Duplas femininas (avançado e intermediário);
O jogador poderá optar por uma das categorias em que desejar competir.

FORMA DE DISPUTA
Após a confirmação de todas as duplas inscritas, haverá um sorteio para formatar as chaves do torneio.
A forma de disputa nas categorias dispostas (masculino avançado, masculino intermediário, feminino avançado e
feminino intermediário) será definida pelo número de inscritos. Não sendo realizado nenhuma prova com menos
de 3 (TRÊS) duplas. Sendo assim, as chaves serão confeccionadas conforme segue:
FASE DE GRUPOS: Grupos com 3, 4 ou 5 duplas, conforme regras abaixo:
• 3 duplas: todos contra todos
• 4 duplas: todos contra todos
• 5 duplas: todos contra todos
• 6 duplas: 2 grupos de 3 duplas

• 7 duplas: 2 grupos (1 grupo de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
• 8 duplas: 2 grupos de 4 duplas
• 9 duplas: 3 grupos de 3 duplas
• 10 duplas: 3 grupos (2 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
• 11 duplas: 3 grupos (1 grupo de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
• 12 duplas: 4 grupos de 3 duplas
• 13 duplas: 4 grupos (3 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
• 14 duplas: 4 grupos (2 grupos de 4 duplas e 2 grupos de 3 duplas)
• 15 duplas: 5 grupos (5 grupos de 3 duplas)
• 16 duplas: 5 grupos (4 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
• 17 duplas: 5 grupos (3 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
• 18 duplas: 6 grupos de 3 duplas
• 19 duplas: 5 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas
• 20 duplas: 4 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas
Em caso de empate nos grupos realizados, a definição das posições será apurada observando-se os seguintes
critérios, pela ordem: Empate com 2 duplas / atletas:
• Maior número de vitórias;
• Confronto direto Empate com 3 duplas / atletas
• Número de vitórias
• Saldo dos sets
• Game Average
• Saldo dos games (não conta os pontos do super tie break)
• Saldo do Super tie break
• Sorteio.
GAME AVERAGE – Em caso de empate em duas duplas ou atletas, em game Average, a posição será determinada
pelo confronto direto. Se o empate em game Average for em 3 atletas ou duplas, a posição será determinada por
sorteio. Parágrafo 2 - Para efeito de contagem para desempate, nos casos de desistência de alguma dupla, serão
computados aos sets os games faltantes para término do jogo. Exemplo: uma dupla está ganhando por 2/1 e o outro
desiste, a contagem para efeito de desempate será 6x1. Neste caso o vencedor acrescentará os games que faltariam
para término do set paralisado; Para efeito de contagem para desempate, o Super Tie-Break será considerado como
SET, porém, não será considerado na contagem de games; Nas chaves de grupos, a dupla que perder por WO ou
desistência sem ter iniciado o jogo, será automaticamente desclassificado e a pontuação zerada. Caso esta dupla já
tenha realizado algum jogo, estes jogos serão desconsiderados a todos os seus adversários. Parágrafo 3 - As
disputas serão ordenadas da seguinte maneira: A) Até 5 duplas turno único, sendo conhecido o campeão por melhor
campanha. B) De 6 a 8 duplas, classificam os 2 primeiros de cada grupo para a semi final. C) De 9 a 32 duplas,
classificam os 2 primeiros de cada grupo para jogar uma chave eliminatória.
Obs.: Após classificados, não poderão repetir o mesmo confronto realizado na fase de grupos.
Na fase de grupos e na fase eliminatória (quartas, semifinais e finais) os jogos serão disputados em um set até 6
games, havendo empate em 6-6, joga-se um tie-break (até 7 pontos). Em todos os games, caso aconteça empate
em 40x40, haverá disputa em NO-AD (sem vantagem)

DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTOS
Todos os jogos serão chamados da “Mesa de Arbitragem”, através de sistema de som, caso este esteja em
funcionamento, caso negativo será feita chamada na própria quadra. Todos os participantes deverão confirmar suas
presenças no local destinado para este fim.
Haverá tolerância de 15 minutos para a apresentação do atleta em quadra, a partir da chamada do jogo.
Será declarado perdedor o atleta que não se apresentar na quadra, após esse período de tolerância. Não havendo o
comparecimento dos dois adversários, ambos serão declarados perdedores por WO.
Não é permitido receber instruções na quadra, ou fora dela, em nenhum momento durante a partida.

DO BENEFICIO
As duplas campeãs estarão automaticamente classificadas para os jogos de Verão de 2018, que serão realizados em
Vitoria-ES, nos dias 09 a 14 de janeiro.
Serão concedidas 8 vagas, sendo 2 duplas de cada sexo (2 femininas + 2 masculinas).

Elvis Dutra
Coordenadora Técnica do Futevolei dos Jogos de Verão 2018.

                                                                                     Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017.

