PROVA 247/48/49-2017|18
Maratona de Voleibol 4x4

Nome da Prova

Maratona de Voleibol – 4x4 Feminino, Masculino e Misto

Data Limite de
Inscrição

Segunda-feira, 7 de maio de 2018

Sorteio

Quarta-feira, 9 de maio de 2018 – 14h00 na sede da ADESL

Início

Quarta-feira, 9 de maio de 2018 – 18h00

Local

Pavilhões 1 e 2 do Estádio Universitário de Lisboa

Entidade Organizadora

Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa
Av. Professor Egas Moniz
Estádio Universitário de Lisboa
1600 – 190 Lisboa

Contactos

Telefone:

217935327

Fax:

217935328

Email:

info@adesl.pt

Telemóvel:

913300333 – Secretário-Geral

Inscrições

Inscrições apenas de equipas representantes de AAEE/IES´s, através do envio da ficha de inscrição, disponível em
www.adesl.pt, devidamente preenchida, carimbada e assinada, podendo cada instituição inscrever mais do que uma
equipa.

A prova é aberta a todos os estudantes do Ensino Superior de Lisboa, inscritos na ADESL, nos termos do Regulamento
Geral de Provas em vigor para a época desportiva 2017|18.

Número máximo de Atletas por equipa: 6
Equipa Masculina – 15 €
Equipa Feminina – 15 €
Equipa Mista – 3 € por elemento que não esteja inscrito em nenhuma das duas anteriores

Data Limite de Inscrição de Equipas
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
Modelo Competitivo
1ª Fase – Grupos de 4 equipas
2ª Fase - ¼ de final, ½ final e final.

Duração dos jogos

Os jogos terão a duração de 1 set até aos 25 pontos.
Os jogos das finais serão à melhor de 3 set´s. Os dois primeiros no modelo dos set´s do resto da competição e o
terceiro, se necessário, até aos 15 pontos.

Acreditação
Quarta-feira, 9 de maio de 2018 – 17:00/17:30 – Pavilhão 2 do EUL

Regulamento

É considerada inscrita, a equipa que entregar toda a documentação solicitada e efetuado o pagamento da mesma
inscrição.
Aos três primeiros classificados da prova será atribuído um diploma de participação. Aos primeiros classificados será
ainda atribuída uma medalha.
Todos os casos omissos serão resolvidos pela ADESL.

Leis de jogo
Não é necessária rotação dos jogadores, desde que obedeçam a determinada ordem de serviço.
O não cumprimento da ordem de serviço é penalizável pelos árbitros responsáveis pelo jogo com a perda da jogada e a
atribuição de um ponto à equipa adversária.
O terreno de jogo terá um comprimento de 9 m x 18 metros.
Não será permitido efetuar amortie na zona dos 3 metros
Os jogos serão a 1 Set até aos 25 pontos, definindo a organização consoante o número de participantes, a partir de que
fase das eliminatórias se jogará a 3 Sets. O formato de prova poderá ser alterado no dia consoante o número de inscritos.
A uma vitória atribui-se 2 pontos, e a uma derrota atribui-se 1 ponto.
Altura da rede masculina e mista – 2.43 m
Altura da rede feminina – 2,24 m
Número máximo de jogadores por equipa:6
Na vertente mista terão que estar em campo 2 rapazes e 2 raparigas
Aos restantes aspetos do jogo não alterados no presente regulamento de prova aplicam-se as regras constantes no anexo
ao R.G.P. para a modalidade de Voleibol e as Leis de Jogo em vigor na Federação Portuguesa de Voleibol.

Outras Informações
Apenas terão acesso aos recintos de jogo os elementos devidamente inscritos na competição.
A arbitragem será efetuada por elementos das equipas

