
 
 Liga de Voleibol 
         de Ponta Grossa 

        LVPG 2022 

Nota  Oficial nº 001/2022 

Referente a 11ª Copa Cidade Ponta Grossa de Voleibol. 

Nota Oficial 01 
 

A Coordenação da Copa Cidade Ponta Grossa de Voleibol 2022, vem através desta Nota Oficial, comunicar as 
equipes participantes, assim como a seus representantes, o seguinte: 
 

1 – Ficou decidido em comum acordo com os representantes das equipes participantes da Categoria 35+ 
Feminino que: 
 

▪  O Sistema de Disputa será de Turno e Returno, sendo Todos contra Todos. 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”; 

 

2 – Segue o Protocolo, de acordo com o Regulamento, Art. 2º - Parágrafo Único: 

▪ 1) O atleta ou membro da comissão técnica deverá já estar vestido com as roupas adequadas, caso não 
seja possível, a troca de roupa deve ser realizada no vestiário, no menor tempo possível, mantendo o uso 
de máscara; 
 

▪ 2) Caso o atleta ou membro da comissão técnica apresente qualquer sintoma gripal, deve ser orientado 
a não iniciar ou cessar imediatamente a prática do esporte e seguir as recomendações vigentes onde, 
caso alguém apresente sintomas gripais, ou seja diagnosticado como suspeito ou confirmado da COVID-
19, deverá ser afastado de suas atividades e seguir as recomendações vigentes; 

 

▪ 4) Somente Atletas em Quadra, o 1º e 2º Árbitros e os Técnicos terão permissão para permanecer sem 
máscara durante o Jogo, por se tratar de Ambiente Fechado;  
 

▪ 5) Será obrigatório o uso da Máscara nas arquibancadas e em todo o interior do Ginásio; 
 

▪ 6) Não haverá troca de lado das equipes entre os sets, inclusive se houver o 3º set; 
 

 
Por ser verdade, firmo o presente. 

Ponta Grossa, 25 de março de 2022. 
 

 
 
                                                                      _______________________________ 
                                                                            João Guilherme Ferri Aplewicz 

 Diretor Presidente 
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