
 

 

REGULAMENTO OFICIAL COPA JUR DE FUTEVÔLEI  

O evento é organização da Stage produtora e Monve Sports. 

Destina-se aos atletas e desportista em geral de ambos os sexos devidamente inscrito, que se 
declara conhecedor e concordante com as condições a seguir: 

Categorias: Futevôlei Masculino e Misto 
Data: 12/12/2021 
Horário: O campeonato terá início a partir das 8h00 da manhã 

Local: ADPM -AVENIDA FELIX DE CASTRO, 1285, ASSIS – SP 

 

 
Inscrições: 
 
 
1.0 Poderão participar do evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) atleta, que se 

inscrever em 01 (uma) das categorias disponibilizadas, realizar o pagamento do valor 
correspondente à inscrição no prazo determinado e expressar concordância com as 
normas deste Regulamento. 

 

O Jogo: 

1.0 A competição de Futevôlei será regida pelas regras oficiais da Federação 
Internacional de Futevôlei (FIFV), salvo os dispostos contidos neste regulamento 
técnico. 
 

2.0 As duplas serão formadas por atletas universitários devidamente matriculados em 
qualquer curso do campus. 



3.0 Poderá a Atlética repetir os atletas em ambas modalidades. 

4.0 Não existem posições determinadas na quadra, mas a ordem de saque alternado deve 
ser mantida durante o jogo. O saque será livre da qualquer parte do fundo da quadra.  

5.0 A equipe vencerá o jogo através da conquista de um set. O sistema de pontos será 
definido da seguinte forma: O set será composto de 18 pontos no modo tye break, 
com uma diferença mínima de 2 pontos. No caso de empate em 17-17, o jogo 
continua até que 2 pontos de diferença sejam alcançados (19-17; 20-18; etc.); 

6.0 Cada dupla tem o tempo máximo de 5 minutos de tolerância após a chamada principal 
para o jogo. Caso isso seja descumprido será considerado derrota por WO. 

7.0 Caso o W x O ocorra, a dupla adversária terá seu placar final do jogo como 18 × 0. 

8.0 Em caso de agressões entre duplas ou desrespeito coma equipe de arbitragem, a 
dupla será desclassificada imediatamente. 

9.0 Em caso de agressões a Atlética não poderá disputar a modalidade FUTEVÔLEI no 
JUR 2022. 

10.0 A equipe que, através de seus jogadores, dirigentes ou torcedores (dentro ou fora 
da quadra de jogo) apresentarem conduta incompatível com os objetivos dos jogos e 
com a moral desportiva, poderá ser eliminada da competição, pela Comissão 
Disciplinar. 

10.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

 

 


