Informativo da categoria adulta 2019
Inscrições
Até o dia 22 de abril.
Como fazer? Enviando a ficha de inscrição da temporada 2019 e o
comprovante de deposito para o e-mail: super.sports@uol.com.br
Valores da taxa de inscrição:
R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) por naipe.
Desconto para inscrição de duas ou
320,00(Trezentos e vinte reais por equipe).

mais

equipes:

R$

Pagamento da taxa de inscrição :
Através de deposito bancário na seguinte conta bancária:
Banco Itaú – Agencia 0937- Conta Corrente 30191-9
Razão Social: Fabiano Marketing Eventos e Administração
Esportiva Ltda.
Nome Fantasia: Super Sports.
CNPJ: 03.652.478/0001-94
Atletas:
Idade mínima de 16 anos completos antes da data inicial dos jogos,
não existindo idade limite.
Locais dos jogos
Em ginásios a serem definidos conforme equipes inscritas.
Período dos jogos
A partir do dia 27 de abril, o tempo de duração da competição de
cada categoria dependerá do numero de inscritos.

Taxa de arbitragem:
Valor: R$ 190,00 (Cento e noventa reais) por equipe por jogo.
Taxa a ser paga no inicio de cada partida ou antecipadamente
através de deposito bancário.
Formula de disputa:
Até sete equipes inscritas todos contra todos, a partir da oitava
equipe duas chaves de quatro, classificando-se os dois melhores
classificados de cada grupo para o cruzamento olímpico, fase final
(serie ouro) e a demais equipe para outra fase final que será
denominada serie prata.
Importante - A realização do campeonato fica condicionada a um
numero mínimo de quatro equipes inscritas e máximo de 12 (doze)
equipes (por naipe).
Para que haja divisão em series para a fase final o número de
equipes inscritas por naipe (masculino e feminino) deverá ser de no
mínimo 6 (seis equipes).
Jogos
Em melhor de cinco sets ou conforme a preferência da
nomenclatura em melhor de três sets vencedores.
Inscrição de atletas.
Através de formulário próprio (relação nominal de toda a equipe). O
atleta deverá apresentar documento oficial de identidade em todos
os jogos. A relação nominal deverá ser entregue ao delegado da 1ª
partida da equipe respectiva.
Bolas da Competição.
Marca Mikasa.
Regras
Conforme regras da FIVB (Federação Internacional de Voleibol).

