SELETIVA CAARJ – Vôlei de Praia
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
referente ao ano de 2017.
As inscrições para a seletiva deverão ser feitas até dia 24/11/17
Todas as seletivas obrigatoriamente obedecerão às regras vigentes da CBV (Confederação Brasileira de
Voleibol).
Os interessados devem comparecer no dia 02/12 às 8h no posto 4 da Praia de Copacabana, com roupa
adequada, portando sua carteira original da OAB e atestado médico original (data máxima de emissão de 6
meses). Sem esses itens, o atleta NÃO poderá participar da competição. Para as inscrições, entrar em contato
com o e-mail voleidepraia@caarj.org.br ou no telefone 2277-2314.

DAS CATEGORIAS
O evento será realizado em provas de DUPLAS.
As categorias disputadas nos Jogos de Verão serão as seguintes:
Masculino Livre
Masculino Master(40anos ou mais)
Feminino Livre
Feminino Master(40 anos ou mais)
O jogador poderá optar por uma das categorias em que desejar competir, mas o atleta com menos de quarenta
anos não poderá participar da Master.
Haverá professor/técnico responsável pela avaliação dos atletas.

DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTOS
Todos os jogos serão chamados da “Mesa de Arbitragem”, através de sistema de som. Todos os participantes
deverão confirmar suas presenças no local destinado para este fim.
Haverá tolerância de 15 minutos para a apresentação do atleta/advogado em quadra, a partir da chamada do
jogo.

Será declarado perdedor o atleta que não se apresentar em quadra, após esse período de tolerância. Não
havendo o comparecimento dos dois adversários, ambos serão declarados perdedores por WO.
Em caso de WO, serão computados 2 sets para a equipe vencedora e 0 para a perdedora.

DO BENEFÍCIO
1º, 2º e 3º Lugar de cada categoria estará automaticamente classificado para os jogos de verão.
Seis Vagas (3 duplas) para cada categoria. São elas:
Masculino: Livre
Feminino: Livre
Masculino: Master
Feminino: Master
Serão concedidas duas vagas de cada categoria para os atletas do Performance CAARJ.

O QUE É PERFORMANCE CAARJ?
O Performance Caarj tem o objetivo de preparar atletas de ponta para a participação de campeonatos, torneios
e provas de corrida. Nosso objetivo é propiciar ao advogado que já é um atleta de médio a alto rendimento a
oportunidade de aperfeiçoar suas marcas e de treinar com segurança e perspectivas de melhoria.
Para participar do Performance, é preciso consultar as regras do edital do programa e estar enquadrado nos
requisitos estabelecidos. Com o Performance, o atleta tem direito a acompanhamento técnico profissional,
planilhas de treino e assistência durante as provas disputadas, entre outros benefícios.

Miguel Ângelo
Coordenador Técnico do Vôlei de Praia dos Jogos de Verão 2018.

                                                                                     Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017.

