FICHA DE INSCRIÇÃO
-Nome da equipe:.........................................
-Categoria:....................................................
1-Jogador /Capitão......................................
Ano...............................................................
2-Jogador......................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

3-Jogador......................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

4-Jogador......................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

5-Jogador......................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

VOLEIBOL
Esporte que mescla com perfeita harmonia força e
leveza; a força de uma cortada antecipada pela leveza do
salto fazendo a bola explodir na quadra adversária sem
chance de defesa; a explosão de um saque forçado, a sutileza
de uma “deixadinha” pegando o time adversário de surpresa,
a agilidade de um bloqueio bem colocado. Esporte em que se
percebe o verdadeiro sentido de equipe, união, humildade
onde o levantador sabe o momento certo de colocar a bola
com exatidão para que seu companheiro de equipe com uma
cortada perfeita alcance os pontos desejados.
Assistir a um jogo de vôlei é muito mais que um
entretenimento, pode-se dizer até que é uma lição de como
se deve viver a vida.
Como forma de incentivo à prática desse esporte
tão importante, convidamos nossa comunidade a participar
do ''TORNEIO DE VOLEIBOL FAMÍLIA DOM BARRETO'', em
sua 21ª edição.

Participe conosco!
Inscreva sua equipe!
Comissão Organizadora

REGULAMENTO GERAL

6-Jogador......................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

7-Jogador......................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

8-Jogador......................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

9-Jogador......................................................
( ) Ano...... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

I - DOS PARTICIPANTES
1.1-Somente poderão participar do Torneio
alunos regularmente matriculados no corrente
ano, de 9º ano do Ensino Fundamental II e E.M.,
seus pais ou responsáveis e professores do
Colégio Dom Barreto.
Obs.: Entende-se por responsáveis as pessoas que
mantêm junto ao Colégio Dom Barreto esse
vínculo firmado no ato da matrícula.

10-Jogador....................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

11-Jogador....................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

12-Jogador....................................................
( ) Ano....... ( ) Pai/Mãe ( ) Resp. ( ) Prof.

II - DAS CATEGORIAS
2.1-O Torneio será disputado em uma categoria:
-Categoria E – Ensino Médio

Data-18/03/2017

III - MONTAGEM DAS EQUIPES
3.1-De livre escolha, devendo obrigatoriamente
ser mista.
3.2-No decorrer do jogo, a equipe sempre deverá
manter a configuração mista, com pelo menos
01(um) Pai e/ou Responsável e / ou 01(um)
Professor atuando na quadra.
3.3- O número máximo de pais e/ou responsáveis
e/ou professores por equipe deverá ser de
04(quatro) participantes.
3.4-Número máximo de pessoas: 12 / Número
mínimo de pessoas: 08
Obs.: Os nomes serão conferidos no momento do
jogo.
3.5-Não será permitido ao aluno inscrever-se em
mais de uma equipe se o jogo acontecer no
mesmo dia.
3.6- Pais, responsáveis e professores não
poderão inscrever-se em mais de 01(uma)
equipe.

IV - DAS INSCRIÇÕES
4.1-Até 15 de março/quarta-feira 9h30min(no
momento do sorteio) com os professores de
Educação Física.
4.2-Deverá ser entregue pelo capitão da equipe.
4.3-A utilização de uniforme para a competição
ficará a critério da própria equipe.
4.4-A equipe deverá escolher um nome que a
represente.
4.5-Tanto o uniforme quanto o nome da equipe
serão submetidos à aprovação da Comissão
Organizadora e o nome deverá ser entregue, por
escrito, aos professores de Educação Física até 15
de março/quarta-feira, às 9h30min.

V - JOGOS/TABELAS/SORTEIO
5.1-Os jogos serão realizados nas quadras
poliesportivas do Colégio, no dia 18 de
março/sábado, a partir das 8h00.
5.2-Os jogos serão divididos na quadra interna
e na quadra externa.
5.3-O sorteio dos jogos e a ordem da sequência
serão divulgados no dia 15 de março/quartafeira, na quadra interna, na presença dos
capitães, às 09h 30 min.
5.4-No dia do evento, será divulgada a tabela
completa de jogos.
5.5-O número de substituições nos jogos é livre,
cabendo à equipe essa decisão.
5.6-Os jogos serão disputados pelo sistema de
eliminatória simples, com sistema de melhor de 3
(três)sets de 21 pontos cada set.
5.7-Em caso de impossibilidade de uso das
quadras, a Comissão Organizadora reserva-se o
direito do cancelamento das atividades e do
agendamento de outra(s) data(s).

7.3-Será contratada uma equipe de arbitragem
para atuar nas partidas.
7.4-Todos os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão Organizadora.

CATEGORIA E – ENSINO
MÉDIO
XXI TORNEIO DE VOLEIBOL
FAMÍLIA DOM BARRETO

COMISSÃO ORGANIZADORA
DIRETORIA
Ir. Maria de Lurdes Franco
Ir. Djelma da Paixão Gomes
Therezinha M. Ferreira Maia

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Maria Aparecida C.Mattei

COORDENAÇÃO
Profª Cristiana de Noronha Begnami

VI – PREMIAÇÃO
6.1-Serão premiados com troféu e medalhas os
campeões; e só com medalhas os vice-campeões
de todas as categorias.

VII- NORMAS DISCIPLINARES
7.1-Durante os jogos serão aplicadas normas
disciplinares de acordo com as regras oficiais do
Voleibol.
7.2-No caso de expulsão de qualquer participante
durante
um
jogo,
o
mesmo
estará
automaticamente eliminado do Torneio.

PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Profª Margarete Aparecida Mafra
Prof. Alexandre Collalto de Mello

DIA 18/03/2017- SÁBADO
8h00min

