TORNEIO SUL- BRASILEIRO DE VOLEIBOL
CUTITIBA PR DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2019

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
ART 1º - Da Organização
A Loks Promo em parceria com a Liga de Voleibol do Paraná “LVPR” realizará
torneio SUL BRASILEIRO DE VOLEIBOL nos naipes masculinos e femininos de acordo
com este regulamento:
Parágrafo 1º - O campeonato será realizado nas categorias de base.
Parágrafo 2º - As pessoas físicas e jurídicas vinculadas que participarem da
competição serão conhecedoras desse regulamento e da legislação vigente
esportiva no país.
Parágrafo 3º - Os participantes reconhecem e concordam que serão aplicadas
medidas disciplinares, através da Comissão de Justiça e Disciplina Desportiva,
conforme as disposições previstas nesse regulamento como única e definitiva
instância para as questões que surjam no torneio, entre eles ou, representantes da
Loks Promo.
CAPÍTULO II – DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA
ART 2º - A comissão julgadora é formada pelos seguintes advogados:
Dr.
Relator
Dra.
Revisor
Dr.
Vogal
CAPÍTULO III – DOS PROTESTOS E RECURSOS
ART. 3º - Os protestos e recursos serão resolvidos pela Comissão de Justiça e Disciplina
Desportiva.
Parágrafo 1º - Os protestos deverão ser assinados pelo representante da entidade,
e entregue ao representante da Loks Promo, no prazo máximo de 24 horas ou em
tempo hábil de julgamento.
Parágrafo 2º - Esta comissão se reunirá e sua decisão terá vigência a partir do
momento de sua publicação.
Parágrafo 3º - Os custos referentes a ação serão por conta da entidade perdedora.
ART. 4º - Os protestos e recursos serão analisados e terão sua decisão embasada nas
medidas disciplinares constantes no presente regulamento.
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CAPÍTULO IV – DAS CATEGORIAS
ART. 5º - A faixa etária e altura da rede das categorias das competições realizadas pela
Liga de Voleibol do Paraná “LVPR” serão:
SUB 15
SUB 17
SUB 19

2005/2006/2007/2008
2003/2004
2001/2002

MASC.
MASC.
MASC.

2,35
2,40
2,43

FEM.
FEM.
FEM.

2,20
2,24
2,24

CAPÍTULO V – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATES
ART. 6º - No grupo
Entre duas equipes:
a) Confronto direto
Entre três ou mais equipes:
a) Sets average somente entre as equipes empatadas
b) Pontos average somente entre as equipes empatadas
c) Sets average no grupo
d) Pontos average no grupo
e) Sorteio
CAPÍTULO VI – DOS SISTEMAS DE DISPUTAS

ART. 7º - Forma de disputa
a) 4 a 6 Participantes
1ª Fase: turno completo dentro do grupo
2ª Fase: 1º colocado x 4º colocado (3º e 4º lugares)
1º colocado x 2º colocado (1º e 2º lugares)
b) 7 a 8 Participantes:
1ª Fase: dois grupos A e B, turno completo dentro do grupo classificando os 1º e 2º
lugares de cada grupo.
2ª Fase: os 3º colocados decidem 5º e 6º lugares, os 4º colocados decidem
7º
e 8º lugares e os 1º e 2º colocados jogam em forma de cruzamento: 1ºA x 2ºB e
1ºB x 2ºA. ( apenas os cruzamentos e finais serão realizadas com três sets
vencedores).
3ª Fase - Final: os vencedores (1º e 2º lugares) e os perdedores (3º e 4º) lugares
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CAPÍTULO IX – DOS UNIFORMES
ART. 8º- Serão considerados uniformes, camisas e calções devendo todos ser do mesmo
modelo e cor para toda a competição.
Parágrafo 1º – As camisas deverão ser numeradas distintamente. Caso contrário
os jogadores serão considerados com uniformes incompletos, somente os “Líberos”
poderão atuar com camisa de cor diferente dos demais.
Parágrafo 2º - Para que os integrantes da comissão técnica atuem no banco de
reservas deverão estar devidamente uniformizados, fica vedada a atuação dos
mesmos se estiverem vestidos de: Bermudas que não façam parte dos uniformes,
chinelos, bonés ou similares.
CAPÍTULO X – DA DIREÇÃO DOS CAMPEONATOS
ART. 9º- O torneio será dirigido pela Loks Promo e Liga de Voleibol do Paraná “LVPR”
juntamente com a Comissão de Justiça e Disciplina Desportiva a qual compete:
a) Elaborar as tabelas dos campeonatos.
b) Tomar providências de ordem técnica necessária à organização dos
campeonatos.
c) Examinar as súmulas e os relatórios aprovando ou não os relatórios dos
jogos.
d) Homologar resultados
CAPÍTULO XI – DO CAMPEONATO
ART. 10º - As entidades inscritas em pleno gozo de seus direitos e em dia com as
exigências deste regulamento poderão solicitar inscrição através do site:
WWW.LOKSPROMO.COM.BR

ART. 11º - Para serem admitidos a participar do Torneio Sul Brasileiro de Voleibol as
entidades deverão se inscrever até as datas pré-estabelecidas.
Parágrafo 1º - O valor de inscrição por Equipe terá desconto para quem a fizer
antecipada;
a) De 02/04/2019 à 30/06/2019 – Valor de R$ 800,00 (Desconto de R$400,00);
b) De 01/07/2019 à 09/08/2019 – Valor de 1.200,00;
Parágrafo 2º - Não serão permitidas inscrições de entidades ou equipes após
09/08/2019;

TORNEIO SUL- BRASILEIRO DE VOLEIBOL
CUTITIBA PR DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2019

CAPÍTULO XII – DAS RESPONSABILIDADES DAS ENTIDADES
PARTICIPANTES
ART. 12º- Além das obrigações constantes neste regulamento é de responsabilidade das
entidades participantes:
a) Cumprir as exigências previstas em regulamento ou divulgadas em notas
oficiais.
b) Pagamento de taxas.
CAPÍTULO XV – DAS RESPONSABILIDADES LOKSPROMO
ART. 13º - Além das atribuições constantes neste regulamento é de responsabilidade da
LOKSPROMO.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fazer cumprir o presente regulamento.
Fornecer súmulas para os jogos.
Escalar equipes de arbitragem.
Homologar os locais de competições.
Conferir se todos os participantes estão devidamente documentados.
Fornecer a premiação final.

CAPÍTULO XVI – DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS E
COMISSÃO TÉCNICA
ART. 14º - Para efetivar a participação dos atletas e membros da comissão técnica das
entidades participantes os mesmos deverão apresentar junto à mesa documentos de
identificação usados para a inscrição.
Parágrafo 1º - A não apresentação de documentos impedirá a permanência
da comissão técnica no banco de reservas.
Parágrafo 2º - Sem a apresentação de documentos os atletas ficarão
impedidos de participar do jogo.
CAPÍTULO XVII – DA ARBITRAGEM
ART. 15º - A equipe de arbitragem será escalada pelo LOKSPROMO que mantém um
quadro próprio com árbitros devidamente inscritos e aptos a exercerem suas funções.

CAPÍTULO XVIII - INSCRIÇÕES DE ATLETAS E TÉCNICOS
ART. 16º As inscrições de atletas e dirigentes deverão ser feitas através do site, conforme
descrito no Artigo 10º, com as fichas devidamente preenchidas.
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CAPÍTULO XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ART. 17º - Os jogos serão realizados em obediência as REGRAS OFICIAIS, em vigência
na data das realizações das competições e de acordo com o que dispuser este
regulamento.
Parágrafo Único – A equipe que não se apresentar completa, no horário fixado em
tabela será considerada ausente, e perderá o jogo pelo placar de 2 X 0 (25 x 00)
(25 x 00), recebendo uma multa por jogo.
ART. 18º - Os jogos em sua primeira fase serão realizados com dois sets vencedores, nos
cruzamentos e finais serão três sets vencedores.
ART. 19º - Poderão atuar em quadra 15 atletas inscritos em súmula, mais 03 Integrantes
da Comissão Técnica;
.
ART. 20º - Quando uma equipe se apresentar com mais de 12 atletas em quadra é
obrigatório inscritos em súmula 02 líberos.
ART. 21º - Os casos omissos a este regulamento serão apreciados pela LOKSPROMO e
Comissão de Justiça e Disciplina Desportiva.
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