
        

 
REGULAMENTO QUALIFY INICIANTE 
  

1. A Etapa Squadra CTL no Qualify Iniciante terá 6 duplas. 
2. Nesta etapa as regatas serão opcionais para compra, podendo os atletas utilizar 

outras regatas ou camisetas. Não permitimos jogar sem regata ou camiseta. 
3. O calção, sunga e biquíni são de responsabilidade dos atletas. Sim, liberamos o uso 

de biquíni e sunga. 
4. O sistema de disputa será todos contra todos.  
5. O sistema de classificação se dará da seguinte forma: Passarão as 2 melhores 

duplas que somarem mais pontos. 
6. O critério de desempate, utilizado para definir as 2 duplas, será o seguinte: 1º 

Vitórias, 2º Confronto direto (entre 2 duplas), 3º Saldo, 4º Pontos Feitos. 
Permanecendo empate, será escolhido a dupla que tiver melhor posicionado no 
ranking inicinate, no somatório da dupla. 

7. O horário de início do Qualify, será às 20:00hs. Pedimos que cheguem às 19:30hs 
para fazer o aquecimento. 

8. Vamos utilizar 2 quadras oficiais e a previsão de término será às 22:00hs. 
9. As bolas utilizadas nos jogos serão as fornecidas pelo Circuito Gaúcho de Futevôlei. 
10. Se houver uma bola externa, que entre na quadra de jogo, o árbitro deve paralisar a 

partida e recomeçar o ponto. 
11. Caso a bola bata na estrutura de ferro, será mandado voltar a jogada. Caso a bola 

bata em uma linha que possui pendurada na quadra 1, o jogo deve seguir, porque 
não irá mudar a trajetória da bola. 

12. A altura oficial para o Qualify é de 2 metros e 20 centímetros. 
13. Sobre a parte disciplinar: Havendo indisciplina, 1 cartão amarelo é dado uma 

advertência e o cartão vermelho perda de 1 ponto. 
14. Não terá pedido de tempo em nenhum jogo. 
15. Todos os jogos serão 1 set de 18 pontos e no máximo de 21 pontos, em caso de 

não ter uma diferença de 2 pontos. 
16. Não é possível substituir a dupla, assim que iniciar a competição. 
17. O jogador poderá ficar tanto do lado esquerdo como do lado direito, independente de 

quem estiver sacando. 
18. Os jogadores poderão utilizar durante a partida os pés (parte interna, externa e peito 

do pé), canela, joelho, coxas, peito (tórax), ombros e cabeça. 
19. O saque deverá ser dado atrás da linha de fundo da quadra, do lado esquerdo, do 

meio e do lado direito da quadra. Nunca em cima da linha. 
20. Ao sacar, o jogador não poderá ficar na frente da bola de quem está sacando, para 

não atrapalhar a dupla adversária. 
21. Em cada jogada a dupla que estiver de posse da bola, poderá dar no mínimo 01 

toque e no máximo 03 toques. 



        

22. Assim que uma dupla sacar, a outra dupla, obviamente, através de um jogador, 
poderá passar a bola para o outro lado da quadra, com apenas 01 toque ou seja de 
primeira. 

23. Cada jogada executada pela dupla, o jogador não poderá dar 02 toques na bola 
simultaneamente "bitoque”. 

24. O jogador ao atacar ou defender, não poderá tocar na rede em hipótese alguma. 
25. O jogador ao atacar ou defender, poderá invadir a quadra adversária desde que não 

toque na rede e não prejudique a dupla adversária. 
26. A cada 06 pontos somados haverá a troca de lado da quadra. O árbitro irá sinalizar a 

dupla para fazer a troca de lado. 
27. O W.O. será computado 18 x  0 para dupla vencedora. O W. O. não irá eliminar a 

dupla do restante da competição. 
28. Todos os atletas que participarem desta etapa, ganharão automaticamente 10 

pontos no ranking do Circuito Gaúcho de Futevôlei na categoria misto, pela 
participação. Também soma mais pontos, quem ficar nas posições 1º ao 10º lugar, 
somando: 1º 20 pontos, 2º 18 pontos, 3º 16 pontos, 4º 14 pontos, 5º 12 pontos, 6º 10 
pontos, 7º 8 pontos, 8º 6 pontos, 9º 4 pontos e 10º 2 pontos. 

29. A organização se reserva no direito de impugnar ou desclassificar o participante que 
agir de má fé, quando sua inscrição for feita em categoria abaixo a qual o mesmo 
pertence, ou crie situações embaraçosas. Os casos omissos e duvidosos do 
presente regulamento serão analisados e resolvidos pela organização. 

  
  
  
Local: CTL Beach Sports – Av. A.J. Renner 400 - Bairro Humaitá 
Dia: 01/12/2018 
Horário: 20:00hs início dos jogos  
Tabela e Resultados: Para acompanhar a tabela de jogos e a atualização dos resultados em 
tempo real, acessar www.circuitogauchodefutevolei.com .  
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