
 

 

REGULAMENTO 
TORNEIO DE VOLEIBOL VEM E FAZ 2022 

 

 Cada equipe deverá inscrever no mínimo 8 atletas e no máximo 12. 

 

 Cada equipe deverá inscrever um técnico. 

 
 O uso do uniforme será obrigatório, podendo utilizar os números de 1 à 

99. 

 
 Poderão inscrever no máximo 8 equipes em cada naipe até dia 20 de 

junho. 

 
 Será critério para inscrição das equipes, que as mesmas sejam 

adjacentes dos setores próximos ao Industrial Munir Calixto. 

 
 Os jogos serão em local definido pela comissão organizadora, sendo seus 

horários divulgados na tabela. Os jogos terão a duração de melhor de 3 
sets. 

 
 As equipes inscritas não pagarão inscrição e nem arbitragem. Todo 

custeio será pela Prefeitura de Anápolis. 
 

 Os jogos serão eliminatórios até a final. Não haverá disputa de 3º lugar. 
 

 A tolerância por partida será de 15 minutos somente no primeiro jogo. 

 Premiação 1ª Divisão 
1º lugar – R$ 400,00 (quatrocentos reais) + troféu 

2º lugar – R$ 200,00 (duzentos reais) + troféu 

 

 Premiação 2ª Divisão 
1º lugar – R$ 200,00 (duzentos reais) + troféu 

2º lugar – R$ 100,00 (cem reais) + troféu 

 

 As equipes participantes serão avaliadas pela organização do 
campeonato, pelo nivel tecnico, para disputarem o campeonato na divisão 
indicada pela mesma. 



 

 As equipes que participarem deste torneio, deverão ter ciência, que no dia 
28 de maio de 2022 no sábado, as equipes campeã e vice deverão 
comparecer na praça esportiva do bairro de Lourdes no horário 
estabelecido pela Organização para o recebimento da Premiação. As 
equipes deverão comparecer uniformizada para o recebimento da 
premiação com todos osatletas. 

 
 As atletas deverão levar documento de identificação para poder participar 

dos jogos. Os documentos deverão ter fotos e fé pública. 

 

 Será disputada de acordo com as Regras Oficiais de Voleibol da FIVB, 
excetuando-se os ajustes, adequações e condições descritas neste 
regulamento. Cabe aos participantes a obrigação de conhecê-las e 
cumpri-las. 

 Em caso de ato indisciplinar, o atleta relatado em súmula, sofrerá 
punições sancionadas pela organização. 


