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REGULAMENTO DE VOLEIBOL MASTER 2019 

05 A 08/09/2019 – AABB BRASÍLIA-DF 

 Disposições Gerais 

 

1. O 5º Master Voleibol Brasília será realizado na AABB/Brasília, onde esse ano teremos Vôlei 

de Quadra e de Areia, com a organização da própria AABB Brasília. 

 2. O torneio será realizado nos dias 05 a 08 de setembro de 2019. 

3. PROGRAMAÇÃO GERAL  

04 de SETEMBRO Chegada das equipes  

 Congresso Técnico – (Auditório da AABB)  

 19 hrs – Vôlei de Areia 

 20 hrs – Vôlei de Quadra 

 21 hrs- Cerimônia de Abertura 

05 e 06 de SETEMBRO Fase de Classificação 

 07 de setembro Fase Classificação/semi 

 08 de setembro Finais 

 Entrega de Premiação  

3. OPÇÕES DE HOTÉIS. O Operador oficial do evento para Passagens e estadias, será a Luane 

Bittes, Assessoria em Eventos – (61) 99995- 2860. 

 

4. A organização da AABB BRASILIA - VOLEI MASTER 2019 promoverá uma Festa de 

Confraternização , como ninguém já viu. No dia 06 de Setembro, a partir das 20 horas no 

espaço dentro da AABB Brasília, com banda e venda de consumação no local.  

5. O Operador oficial do evento será a Luane Bittes Assessoria em Eventos, citada no art.3 

acima. 



6. O torneio será disputado por equipes masculinas e femininas, regularmente inscritas, nas 

categorias.  

 a) Para participar em cada categoria o atleta deverá ter a idade completa ou completá-la no 

ano da competição, independente de dia e mês;  

 b) Cada categoria terá o limite de 08 (oito) equipes.  

• Categoria Feminina: 

 30 anos ou mais - nascidos 1989 

 35 anos ou mais - nascidos 1984 

 40 anos ou mais - nascidos 1979 

 45 anos ou mais - nascidos 1974 

 50 anos ou mais - nascidos 1969 

 55 anos ou mais- nascidos 1964 c/ ressalva 

• Categoria Masculina: 

 35 anos ou mais - nascidos 1984 

 40 anos ou mais - nascidos 1979 

 45 anos ou mais - nascidos 1974 

 49+ anos ou mais - nascidos 1970 

 

7. A taxa de inscrição da equipe será da seguinte forma: 

 a) Para pagamento até 30 de Junho de 2019:  

 01 (uma) equipe: R$ 1.200,00 cada 

 02 (duas) equipes ou mais: R$ 1.100,00 cada 

 b) Para pagamento após 30 de junho de 2019:  

 01 (uma) ou mais equipes: R$ 1.400,00 cada 

 

8. O depósito da inscrição deverá ser realizado na seguinte conta: 

 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB 

 CNPJ: 00.631.721/0001-08 



 Banco: Banco do Brasil (001) 

 Agência: 0452-9 

 Conta Corrente: 400478-7 

 9. O comprovante de pagamento deverá ser encaminhado para o e-mail 

carlinhos@aabbdf.com.br. Será enviado e-mail de resposta confirmando a inscrição da equipe. 

 10. Na primeira partida de cada equipe deverão ser apresentados os documentos de 

identificação dos atletas (carteira de identidade, CNH ou passaporte).  

 11. Toda arbitragem será de responsabilidade da FVDF – Federação de Vôlei do Distrito 

Federal. Nenhuma partida deixará de ser realizada por falta de árbitros, cabendo à FVDF 

designar o árbitro substituto, desde que não haja comum acordo entre os participantes.  

 12. A parte disciplinar e suas penalidades serão de responsabilidade da comissão disciplinar 

do Comitê Organizador.  

 13. Como sistema de disputa, o rodízio de competidores, marca dentro de seus grupos:  

 3 (três) pontos por vitória de 2 x 0 

 2 (dois) pontos por vitória de 2 x 1 

 1 (um) ponto por derrota de 2 x 1 

 Nenhum ponto por W.O. 

 14. Em caso de empate entre duas ou mais equipes, os critérios de desempate são:  

 a) Número de vitórias; 

 b) Confronto Direto entre as equipes empatadas (quando 02 equipes);  

 c) Melhor saldo de Sets;  

 d) Melhor saldo de Pontos;  

 e) Maior média de idade dos participantes efetivos; 

 f) Sorteio.  

 OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES PARTICIPANTES  

 15. É de responsabilidade das equipes assumirem as seguintes obrigações:  

 a) Observar o cumprimento deste regulamento e acatar as decisões do Comitê Organizador;  

 b) Comparecer a todos os eventos que compõem o programa oficial, como: congresso técnico, 

foto oficial, etc;  



 c) Faz-se necessária a presença, pelo menos, do representante da equipe, no horário do 

Congresso Técnico. A equipe completa deverá estar no local de competição a partir do horário 

do seu primeiro jogo;  

 d) Obrigatoriedade da apresentação do CREF para técnico ficar no banco; 

 e) Custear todas as suas despesas como: transporte interno e externo, diárias de hospedagem, 

refeições e serviços extras, etc; 

 f) Respeitar e cumprir as normas internas da AABB Brasília. 

 16. Os casos omissos, em qualquer parte componente deste Regulamento Geral serão 

resolvidos pela organização. O comitê organizador da competição será o responsável por todos 

os esclarecimentos sobre o assunto.  

 17. Aos participantes cabe reconhecer que a AABB Brasília é a única e legítima detentora de 

todos os direitos de comercialização do evento, tais como transmissão por televisão, rádio, 

internet, revistas, home vídeo, CD, DVD, LASER DISC ou por quaisquer outros meios existentes.  

 18. Fica sobre inteira responsabilidade dos participantes a sua condição de saúde para a 

prática do voleibol dentro do torneio, bem como, a isenção para a comissão organizadora e 

seus representantes, de toda e qualquer responsabilidade decorrente de eventual fatalidade 

com algum atleta durante os jogos, em face de problemas de saúde.  

 19. No caso de indisciplina com agressão física (tentada ou consumada) e/ou verbal, ficam os 

envolvidos sujeitos a eliminação do evento ou suspensão de 01 (um) a 03 (três) jogos 

subseqüentes. 

 VOLEIBOL INDOOR  

 20. O 5º Master Voleibol Brasília Masculino e Feminino tem como objetivo atender os anseios 

esportivos dos jogadores e amantes da modalidade no Território Nacional Brasileiro e toda 

América do Sul para isso vai proporcionar as equipes um local único para os jogos na cidade de 

Brasília – DF. 

 21. Os Jogos serão disputados nas dependências da AABB Brasília e serão realizados no 

Período de 05 a 08 de setembro de 2018.  

 22. As equipes poderão inscrever até 18 atletas. As equipes deverão preencher a ficha de 

inscrição e a declaração de responsabilidade física encontradas no site www.aabbdf.com.br, 

enviar os formulários para o e-mail carlinhos@aabbdf.com.br e apresentar os originais no dia 

do congresso técnico. Podendo ficar no banco até 14 atletas. (2 líberos) 

 Nova regra para Líberos! 

 A-O líbero poderá sacar no lugar de um jogador previamente definido, sem ser obrigatório em 

todos os rodízio desse mesmo jogador e não precisar sair da quadra antes de servir(e substituir 

um jogador diferente na posição 1). 



 B-Além disso, em uma rotação, um líbero pode substituir o jogador na posição 1 e servir a 

próxima jogada, mesmo se ele/ela já estiver na quadra em substituição à outro jogador. Nesta 

situação o libero não precisa sair da quadra antes de substituir o jogador na posição 1 e não 

precisa ter um jogada completa entre as substituições do líbero. 

 C- O líbero só pode servir em uma posição: 

 Uma falta de rotação é cometida quando um líbero saca em uma segunda posição de rotação 

no mesmo set. 

 D- Poderá ser modificado no set seguinte 

 E- O Líbero ao sair, não precisará esperar o rali do lado de fora da quadra para retornar. O 

líbero poderá sair e entrar imediatamente para sacar ou defender no lugar de outro atacante. 

 F- O líbero poderá ser um capitão de equipe, mas os árbitros precisarão saber quem é o 

“capitão-assistente” quando o líbero não estiver em quadra. 

23. A relação nominal dos atletas deverá ser enviada para a AABB Brasília até o dia 

21/08/2019. 

 24. Os atletas também deverão preencher e assinar um formulário próprio para inscrição e 

uma declaração de concordância com as regras das competições, bem como a declaração de 

responsabilidade física. 

 25. Após a data limite para inscrição, qualquer substituição ou inclusão de atletas na relação 

apresentada poderá ser feita, até o congresso técnico das equipes, mediante o pagamento de 

uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, por atleta incluído ou substituído.  

 26. As equipes campeãs, vice-campeãs e terceiras colocadas receberão troféus e medalhas 

personalizadas. 

 27. As partidas serão realizadas em 02 (dois) sets vencedores de 25 pontos, ou até diferença 

de 02 pontos. Se necessário, o terceiro set, será de 15 pontos, ou até diferença de 2 pontos.  

 28. Haverá tolerância de atraso somente para o primeiro jogo da rodada e será de 15 minutos 

a partir do horário estabelecido na tabela.  

 29. A bola oficial do Campeonato será a Mikasa MVA 200.  

 30. Serão permitidas até 12 (doze) substituições no mesmo set, sendo que o jogador que 

retornar a quadra no mesmo set substituirá, obrigatoriamente, o jogador que entrou em seu 

lugar.  

 31. Caso a equipe não se apresente na quadra de jogo com o mínimo de atletas, para que a 

partida seja iniciada no horário previsto, ficará sujeita a WO.  

 32. As alturas da rede serão oficiais, ou seja, de 2,43m para o masculino e 2,24m para o 

feminino. Para a categoria de 50/55 , a altura da rede 2,20m para o feminino.  



 33. O atleta que for atuar na posição de líbero deverá ser indicado antes do início de cada set, 

podendo atuar em outra posição caso não esteja indicado como líbero.  

 34. Em caso de duplicidade na inscrição de um atleta, o mesmo deve optar pela equipe que 

fará parte. A equipe não escolhida pelo atleta não terá o direito de substituição por outro 

atleta. 

 35. Os uniformes dos atletas participantes deverão obedecer ao disposto nas regras oficiais de 

Vôlei e nas condições estabelecidas neste regulamento.  

 36. A AABB Brasília não disponibilizará uniformes para os atletas. Os atletas deverão 

providenciar todas as suas vestimentas. Os mesmos deverão ser padronizados pela equipe.  

 37. Não é permitida a publicidade de produtos que seja prejudicial à saúde e nem de caráter 

discriminatório, político ou religioso.  

 38. Proibido o uso de objetos que possam produzir lesões ou proporcionar alguma vantagem 

ao jogador, facultando-se o uso de óculos e lentes, por conta e risco do atleta que estiver 

usando.  

 39. O Comitê Organizador poderá a seu critério, alterar a data ou horário dos jogos bem como 

o formato e o sistema de disputa do torneio.  

 40. Fica garantido, no mínimo, a realização de 03 jogos por equipe. 

 41. Categoria 55+feminino foi aberta esse ano, porém , deverão ter no mínimo 4 equipes 

inscritas. Caso não tenha , as mesmas disputarão juntamente com as equipes de 50 , tendo a 

premiação separadamente. 

DISPOSIÇÕES FINAIS. 

Para os atletas que irão jogar Vôlei de Quadra e Areia, não será garantida pela organização / 

arbitragem, mudança de horário por bater os jogos. O atleta deverá optar por uma 

modalidade, caso isso ocorra. 

Caberá exclusivamente ao Comitê Organizador (AABB Brasília) alterar, se necessário, o 

disposto neste regulamento e seus tópicos.  

Atenciosamente, 

Associação Atlética Banco do Brasil - AABB Brasília 


