COPA PATOS VOLEIBOL 2022

REGULAMENTO GERAL
CAPÍTULO PRIMEIRO – SOBRE A COPA PATOS VOLEIBOL
ARTIGO 1.1 – A Prefeitura de Patos de Minas, por meio da Diretoria de Esportes,
promove a COPA PATOS VOLEIBOL para atender às necessidades dos clubes,
associações e grupos de praticantes, contemplando as faixas etárias adulto e master.
ARTIGO 1.2 – A COPA PATOS VOLEIBOL é uma competição esportiva com finalidade
participativa/recreativa envolvendo diversas categorias.
ARTIGO 1.3 – A COPA PATOS VOLEIBOL é promovida pela Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Patos de Minas, sendo organizada pela Diretoria de
Esportes.
ARTIGO 1.4 – A COPA PATOS VOLEIBOL será composta pelas seguintes comissões:
a.
Comissão Organizadora e Técnica - (Diretoria de Esportes) É a comissão
diretamente responsável pelas questões administrativas e técnicas necessárias para o
bom andamento da competição.
b.
Comissão Disciplinar - Será formada por indicação da Procuradoria-Geral do
Município e Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, obedecendo ao
Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
CAPÍTULO SEGUNDO – DAS PARTICIPAÇÕES
ARTIGO 2.1 – Poderão participar da COPA PATOS VOLEIBOL todos os clubes,
associações e entidades que se inscreverem na competição. As inscrições serão feitas
pelo e-mail: esporte@patosdeminas.mg.gov.br, no período de 8 a 29 de julho de 2022.
Parágrafo primeiro: É prerrogativa da Sectel, por meio da Diretoria de Esportes, a
aceitação ou não das equipes/clubes inscritos conforme os critérios da competição.

COPA PATOS VOLEIBOL 2022

ARTIGO 2.2 – A COPA PATOS VOLEIBOL será disputada no mês de agosto do ano
corrente.
CAPÍTULO TERCEIRO – DAS INSCRIÇÕES DOS CLUBES, ATLETAS E TAXAS
ARTIGO 3.1 – Para a inscrição das equipes, é exigido o preenchimento do formulário
específico da competição que será disponibilizado no site da prefeitura
(www.patosdeminas.mg.gov.br) e no aplicativo WhatsApp em grupo oficial da COPA
PATOS VOLEIBOL. A ficha de inscrição pode também ser solicitada pelo e-mail
esporte@patosdeminas.mg.gov.br. O signatário deverá ser um responsável pela equipe
solicitante.
ARTIGO 3.2 – É responsabilidade das equipes participantes da COPA PATOS VOLEIBOL
a verificação do estado de saúde de seus atletas e dos integrantes da comissão técnica.
A intensidade da atividade física compatível com cada categoria é de inteira
responsabilidade da comissão técnica de cada equipe.
Parágrafo primeiro: Na inscrição, deverá constar de forma explícita que o atleta foi
submetido a EXAME MÉDICO e que se encontra em perfeito estado de saúde, isentando
a organização da competição e a Prefeitura de Patos de Minas de qualquer
responsabilidade.
Parágrafo segundo: O atendimento médico emergencial, caso necessário, deverá ser
executado pela rede municipal de saúde, por meio do SUS.
Parágrafo terceiro: Os dados de todos os atletas (nome, RG, data de nascimento) são
de inteira responsabilidade dos técnicos. Portanto qualquer informação incorreta que
possa infringir este Regulamento isenta a Prefeitura de Patos de Minas de qualquer
acusação.
ARTIGO 3.3 – Não serão cobradas taxas de inscrição e arbitragem da COPA PATOS
VOLEIBOL.
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ARTIGO 3.4 – Os jogos acontecerão em espaço cedido ao município com toda a
infraestrutura necessária para a realização do evento.

CAPÍTULO QUARTO – DOS RECURSOS
ARTIGO 4.1 – Não caberão recursos contra as decisões da arbitragem no decorrer dos
jogos quando ocorrer erro de fato. Caberão recursos contra a arbitragem somente quando
ocorrer erro de direito.
ARTIGO 4.2 – Caberão recursos contra irregularidades observadas durante a realização
da COPA PATOS VOLEIBOL sempre que uma equipe/clube puder comprovar que outras
agiram de forma contrária a este Regulamento.
ARTIGO 4.3 – Todo recurso deve ser encaminhado à Diretoria de Esportes em até 1 (um)
dia útil após a data da realização do jogo, exceto nas finais. Após o prazo, o recurso não
será considerado. Os recursos poderão ser encaminhados pessoalmente em horário
comercial ou pelo e-mail: esporte@patosdeminas.mg.gov.br.
Parágrafo único: Após o encaminhamento do recurso, a Diretoria de Esportes terá até 2
(dois) dias para se pronunciar.
ARTIGO 4.4 – Todo recurso encaminhado pessoalmente ou por e-mail deverá ser
proveniente de um representante da equipe reclamante devidamente inscrito na
competição.
Parágrafo primeiro: Recursos que não contemplem o item 4.4 não serão aceitos pela
organização da COPA PATOS VOLEIBOL.
Parágrafo segundo: Não serão aceitos recursos de forma manuscrita ou rasurados.
Parágrafo terceiro: O documento oficial da partida é a súmula.
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ARTIGO 4.5 – Os recursos poderão ser impetrados em quaisquer fases do campeonato,
exceto nas finais, e os deferimentos e possíveis punições ocorrerão em qualquer tempo.
Parágrafo primeiro: Os recursos contra a faixa etária de atletas somente serão aceitos
durante a realização da primeira rodada da competição.
Parágrafo segundo: Caso o recurso seja contra a faixa etária de atletas, deverá ser
justificado e detalhado, evidenciando o motivo da reclamação.
Parágrafo terceiro: A organização do evento, em qualquer momento da competição,
poderá excluir atletas e/ou punir equipes quando houver ciência de fraude relacionada à
faixa etária.
ARTIGO 4.6 – De acordo com o relatório apresentado, a organização enquadrará atletas,
dirigentes, equipes, etc dentro dos artigos do CBJD e deste Regulamento, podendo
acumular enquadramento.
Parágrafo primeiro: A organização comunicará a decisão aos envolvidos, cabendo à
equipe acatar o enquadramento ou interpor recurso. Sob nenhuma hipótese, os
participantes devem recorrer à justiça comum, sendo que a equipe que assim o fizer será
desclassificada da competição e suspensa por 2 (dois) anos do evento.
Parágrafo segundo: Caso a equipe não interponha recurso dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, o enquadramento se tornará punição dentro dos prazos estipulados.
ARTIGO 4.7 – As decisões da Comissão Disciplinar da COPA PATOS VOLEIBOL são
irrevogáveis, não cabendo recurso a nenhum órgão esportivo ou de justiça comum.
CAPÍTULO QUINTO – DAS CATEGORIAS, INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÕES
ARTIGO 5.1 – A COPA PATOS VOLEIBOL será organizada para atender às seguintes
categorias:
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COPA PATOS VOLEIBOL
CATEGORIAS ADULTO E MASTER
• ADULTO MASCULINO e FEMININO (idade livre).
• MASTER MASCULINO e FEMININO nascidos até 1987 (35+).
ARTIGO 5.2 – Para a inscrição de atletas, cada equipe participante deverá preencher o
formulário disponibilizado no site da prefeitura (www.patosdeminas.mg.gov.br) ou no
grupo oficial da COPA no aplicativo WhatsApp. A ficha de inscrição poderá também ser
solicitada pelo e-mail esporte@patosdeminas.mg.gov.br. As inscrições serão realizadas
no período de 8 a 29 de julho de 2022. O preenchimento do formulário deverá conter
todos os dados dos atletas e dos membros da comissão técnica (nome, RG e data de
nascimento), sendo que a falta de qualquer informação inabilita a participação do jogador.
Parágrafo primeiro: Cada equipe poderá inscrever no máximo 15 (quinze) atletas.
Para o jogo, a equipe deverá relacionar apenas 12 (doze) jogadores.
Parágrafo segundo: Atletas e membros da comissão técnica que não estiverem
relacionados na pré-súmula não poderão permanecer no recinto de jogo.
ARTIGO 5.3 – É imprescindível a apresentação da pré-súmula ANTES DO INÍCIO DO
JOGO. Esse documento será fornecido pela organização da COPA PATOS VOLEIBOL
para todos os jogos da competição. Junto com a pré-súmula, deverão ser apresentados
também os documentos de cada atleta relacionado em súmula e da comissão técnica.
Serão aceitas cópias físicas e digitais dos documentos descritos no parágrafo primeiro
deste artigo.
Parágrafo primeiro: Os únicos documentos de atletas que serão aceitos são RG, carteira
de habilitação, passaporte, carteira de trabalho com foto ou cópia autenticada dos
documentos citados acima.
Parágrafo segundo: Documentos de outros campeonatos ou federações e ligas serão
completamente ignorados. A apresentação da pré-súmula e dos documentos é
condição para a realização dos jogos.
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ARTIGO 5.4 – As equipes deverão apresentar-se uniformizadas. Os uniformes
exigidos para participação nos jogos são camisas numeradas de igual cor e tonalidade
(com exceção dos líberos), se possível com o número também na frente, não podendo
haver números repetidos. A numeração é livre.
Parágrafo único: Não será exigido uniforme para a comissão técnica. Seus componentes
poderão trajar bermudas com meias e tênis.
ARTIGO 5.5 – Um mesmo atleta poderá atuar em mais de uma categoria da mesma
equipe, desde que os critérios referentes aos quadros a seguir sejam obedecidos:
ARTIGO 5.6 –Categorias de adulto e master:
CATEGORIA:

PODE PARTICIPAR DE:

ADULTO

Adulto (acima de 16 anos)

MASTER

Master (acima de 35 anos - nascidos até 1987)

ARTIGO 5.7 – Depois do horário previamente estabelecido para o primeiro jogo da
rodada em um mesmo local, da Tabela Oficial, haverá tolerância máxima de 15 (quinze)
minutos para apresentação da equipe e da documentação. Os demais jogos acontecerão
na sequência.
ARTIGO 5.8 – O time que não se apresentar para a equipe de arbitragem dentro do
prazo previsto no artigo 5.7 será considerado perdedor por WxO. Se ambas as
associações não comparecerem, será considerado WxO duplo. A equipe que atrasar fará
aquecimento durante o tempo restante (considerando-se a diferença entre o tempo de
aquecimento, que é de 13 minutos, e os minutos de atraso).
ARTIGO 5.9 – O evento esportivo será regido por regras oficiais da modalidade, com
exceção dos itens adequados à realidade da competição.
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ARTIGO 5.10 – Todos os jogos serão disputados em melhor de 5 (cinco) sets, sendo os 4
(quatro) primeiros em 25 (vinte e cinco) pontos no sistema pontos por rally e o quinto set,
se necessário, em 15 (quinze) pontos no sistema pontos por rally. Estão abolidos os
tempos técnicos obrigatórios (paradas no oitavo e no décimo sexto ponto).
ARTIGO 5.11 –As alturas das redes serão as seguintes:
G/CT

ADULTO E
MASTER

FEM

2,24 m

MASC

2,43 m

ARTIGO 5.12 – Para efeitos de classificação, todos os jogos seguirão a seguinte tabela
de pontos:
OCORRÊNCIA

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS

Vitória por 3x0 ou por 3x1

3 (três) pontos

Derrota por 3x0 ou por 3x1

0 (zero)

Vitória por 3x2

2 (dois) pontos

Derrota por 3x2

1 (um) ponto

Derrota por WxO

Menos 2 (dois) pontos

Abandono de jogo

Menos 2 (dois) pontos

ARTIGO 5.13 - No caso de uma equipe ser eliminada ou desistir do evento esportivo,
ela ficará suspensa por 2 (dois) anos da competição, e os atletas que não comparecerem
para registrar sua presença perderão o direito de participar da próxima edição da COPA.
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ARTIGO 5.14 – Caso nenhuma equipe compareça ao jogo oficialmente marcado, será
considerado WxO duplo. A Diretoria de Esportes utilizará um sistema padrão de alteração
de jogo que será disponibilizado por meio das postagens oficiais.
ARTIGO 5.15 – Todos os problemas relativos às regras do jogo serão resolvidos
pela equipe de arbitragem. No caso de indisciplina com agressão verbal e/ou física
(tentada ou consumada), ficam os envolvidos sujeitos à SUSPENSÃO ou ELIMINAÇÃO
do evento, dependendo do que for decidido pela Diretoria de Esportes. Os árbitros
deverão preencher relatório descritivo. A arbitragem terá autonomia para decretar WxO no
caso das torcidas adotarem postura antidesportiva, agredindo física ou moralmente
quaisquer membros envolvidos nas partidas ou na torcida adversária.
ARTIGO 5.16 – É terminantemente proibida a utilização de bandeiras com mastros. Os
apitos ou outros instrumentos que produzam sonoridade e que possam confundir ou
atrapalhar o apito utilizado pelo árbitro NÃO PODERÃO SER UTILIZADOS EM NENHUM
MOMENTO DO JOGO.
CAPÍTULO SEXTO – DAS FORMAS DE DISPUTAS:
ARTIGO 6.1 – A forma de disputa partirá dos seguintes pressupostos:
a) Todos os jogos, em todas as fases, serão disputados em melhor de 5 (cinco) sets,
sendo que os 4 (quatro) primeiros em 25 (vinte e cinco) pontos no sistema pontos
por rally e o quinto set, se necessário, em 15 (quinze) pontos no sistema pontos
por rally.
b) Serão adotados os seguintes critérios:
-2 (duas) equipes: melhor de dois jogos vencidos.
-3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) equipes: rodízio simples.
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CAPÍTULO SÉTIMO – DAS PREMIAÇÕES
ARTIGO 7.1 – Todas as equipes campeãs e vice-campeãs de todas as categorias
serão premiadas. O número de medalhas será de acordo com o número de inscritos
constante na ficha de inscrição.
CAPÍTULO OITAVO – DOS CASOS OMISSOS E DE INTERPRETAÇÃO
ARTIGO 8.1 - Os casos omissos e de interpretação serão resolvidos exclusivamente pela
Diretoria de Esportes.
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esporte@patosdeminas.mg.gov.br

