Liga de Voleibol
de Ponta Grossa
LVPG 2021

10ª Copa Cidade
Ponta Grossa de Voleibol 2021

Regulamento
Art. 1º- O presente Regulamento, tem por finalidade principal, dar conhecimento aos participantes das
normas, deveres e obrigações que deverão ser cumpridas, para que a competição alcance o êxito desejado,
em especial ao momento atual em que estamos vivenciando.
Art. 2º- A 10ª Copa Cidade Ponta Grossa de Voleibol 2021, será realizada de acordo com o Protocolo
previamente analisado e aprovado pelo Comitê de Emergência e Combate a Pandemia, assim tendo em
mãos da Coordenação toda a documentação da Regularização do início da Competição.
Parágrafo Único – Todo o Protocolo, será divulgado e apresentado para cada Representante das equipes
que tenham interesse em participar, sendo o qual deverá ser cumprido por total, caso contrário, a
equipe não concordante com o mesmo, não terá direito a realização da Inscrição.
Art. 3º- A 10ª Copa Cidade Ponta Grossa de Voleibol 2021, será disputada nos seguintes Naipes e Categorias:

Aberta Masculino – Aberta Feminino – 35+ Feminino
Art.4 º- Será cobrada uma Taxa de INSCRIÇÃO no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por equipe, por
naipe, categoria.
Art. 5º- Será cobrada uma Taxa de ARBITRAGEM no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por equipe e por jogo.
Parágrafo Primeiro –O pagamento da taxa de arbitragem de cada jogo deverá ser pago antes do
inicio de cada jogo.
Art. 6º- O Sistema de Disputa da 10ª Copa Cidade Ponta Grossa de Voleibol 2021 para os Naipes Masculino
e Feminino Categoria Aberta e 35+ Feminino será de TURNO ÚNICO, sendo todos contra todos. Assim, ao
final, os 4 (quatro) primeiros colocados estarão disputando as Semi Finais e Finais da “Chave Ouro”, de 5º a
8º lugares as Semi Finais e Finais da “Chave Prata” e de 9º a 12º lugares as Semi Finais e Finais da “Chave
Bronze”.
Parágrafo Único – Caso em cada Naipe na Categoria Aberta e 35+ Feminino, possuam APENAS ATÉ 6
equipes, o Sistema de Disputa será de TURNO e RETURNO, onde os 4 (quatro) primeiros colocados estarão
disputando as Semi Finais e Finais da “Chave Ouro” e o 5º e 6º lugares as Finais da “Chave Prata”.
Art. 7º- O uniforme a ser utilizado pelo atleta será constituído de: camiseta numerada ( preferencialmente
frente e trás), calção ou bermuda, calça legging, shorts, meias e tênis.
Art. 8º- As partidas serão disputadas em 02 set’s vencedores de 25 pontos, com diferença mínima de
02 pontos sobre o adversário em todas as fases.
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Art. 9º- Haverá uma tolerância de 15 minutos de atraso somente para o primeiro jogo de cada
rodada.
Art. 10º- A altura da rede será: - 2,43 metros _ masculino

- 2,24 metros _ feminino.

Art. 11º- A equipe que não comparecer, ou comparecer fora do prazo para a disputa de jogo oficialmente
programada, será considerada perdedora por WO (WALK OVER), e será Eliminada da Competição.
Parágrafo Único – Com isso, todos os resultados dos jogos envolvendo a equipe eliminada por
WO (WALK OVER) e/ou alguma equipe que desista da competição, serão anulados e os
futuros jogos envolvendo esta equipe serão cancelados.
Art. 12º- Na ausência do TÉCNICO, o CAPITÃO assumirá a responsabilidade da equipe.
Art. 13º- Na Categoria 35+ Feminino, durante a partida, poderá ser feito no máximo 9 substituições.
Art. 14º- Poderão ocorrer INCLUSÕES de atletas que ainda não tenham participado da 10ª Copa Cidade
Ponta Grossa de Voleibol 2021, por nenhuma outra equipe, a qualquer momento e número ilimitado,
porém SOMENTE NA PRIMEIRA FASE.
Parágrafo Único – Para a SEGUNDA FASE (semi-finais e finais das chaves Ouro, Prata e Bronze), poderão
participar dos jogos, SOMENTE os atletas que participaram e estavam inscritos em súmula pela sua equipe
na PRIMEIRA FASE. Onde a equipe que estiver jogando com atleta irregular na SEGUNDA FASE, a mesma
perderá os pontos da partida e assim sendo considerada “perdedora” da partida pelo placar de 2x0 (dois sets a
zero sets – 25x00 / 25x00).
Art. 15º- Na Categoria 35+ Feminino, somente poderão participar atletas com 35 anos completos em 2021
e 35 anos em diante. Ou seja, nascidas em 1986, 1985, 1984 e assim sucessivamente.
Art. 16º- A atleta do naipe Feminino, poderá jogar por equipes diferentes, porem, em categorias diferentes
(Adulto livre e 35+ Feminino).
Art. 17º- O Atleta só poderá ser inserido/inscrito em Súmula e ter condições de jogo, após a entrega do
Termo de Responsabilidade (preenchido e assinado pelo próprio atleta) a Coordenação da competição,
conforme o Protocolo divulgado ao Representante de cada equipe.
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Art. 18º- Para o atleta ter condições de jogo deverá apresentar documento de identificação que goze de fé
pública em todo território nacional, que possua foto capaz de retratar as atuais condições físicas de seu
portador, deverá ser apresentado de forma original e não poderá estar com prazo de validade vencido.
Parágrafo único – Para ter condições de jogo o participante deverá apresentar-se diretamente à equipe de
arbitragem com um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias de
Segurança Pública através dos Institutos de Identificação de qualquer um dos Estados-membros da
República Federativa do Brasil, Carteira de Trabalho e Previdência Social expedida pelo Ministério do
Trabalho, Cédula de Identidade de Estrangeiro ou Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal.
Tal documento ficará de posse da coordenação da modalidade até o final da partida.
Art. 19º- O sistema de desempate, dentro do Grupo Único, para a Classificação Final e/ou para a
Classificação do “Crizamento Olímpico”, será:
1)Entre duas equipes:
a) resultado do confronto
direto 2)Entre três equipes
ou mais:
a) Sets averege, nos jogos entre as equipes empatadas (nº de sets recebidos divididos pelo nº de sets
feitos classifica-se o menor coeficiente).
b) Sets averege, em todos os jogos do grupo na fase (nº de sets recebidos divididos pelo nº de
sets feitos classifica-se o menor coeficiente).
c) Pontos averege (nº de pontos recebidos divididos pelo nº de pontos feitos em todos os
jogos na fase classifica-se o menor coeficiente).
d) Sorteio.
Observação: Quando do empate entre três ou mais equipes, continuarem duas equipes
ainda empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe, prevalecerá o
critério de desempate entre duas equipes.
Art. 20º - O sistema de pontuação para a classificação final no grupo único será:
_ vitória por 2x0 _ 3 pontos; _ vitória por 2x1 _ 2 pontos;
_ derrota por 2x0 _ 0 ponto; _ derrota por 2x1 _ 1 pontos;
Art. 21º - Será permitida a inscrição em súmula de no máximo 15 atletas por jogo (indiferente se a equipe
terá líbero ou não).
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Art. 22º - Da premiação, de acordo com a classificação obtida serão conferidas as equipes e aos atletas
separados por naipe e categoria, as seguintes premiações:
A –Troféus às equipes Campeãs e Vice-campeãs.
B –Medalhas aos atletas e técnicos Campeões, Vice-campeões e 3º Colocados.
Art. 23º - Não serão alteradas as escalas de jogos para atender as necessidades de qualquer
equipe. Podendo ter alterações SOMENTE de acordo com a necessidade da coordenação
técnica.
Parágrafo único – Após divulgado o Boletim com as Escalas de Jogos, e a equipe não poder
disputar o seu jogo, a equipe pagará uma Multa na Taxa de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais) por jogo e deverá comunicar a Coordenação da Copa da desistência do jogo. Assim não
caracteriza o WxO e o jogo será remarcado para outra data e local. Caso contrário a equipe será
punida, de acordo com o “Art. 11º”.
Art. 24º - Da disciplina e demais assuntos requeridos, a fim de julgar as ocorrências da 10ª Copa
Cidade Ponta Grossa de Voleibol 2021, será composto um Tribunal Especial de Justiça
Desportiva (T.E.J.D.).
Parágrafo Único - O Tribunal Especial de Justiça Desportiva (T.E.J.D.) apreciará as ocorrências
com atletas, dirigentes, instituições e demais envolvidos na competição.
Art. 25º- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da 10ª
Copa Cidade Ponta Grossa de Voleibol 2021.

