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INFORMAÇÕES 
 

- A 19ª edição do torneio aberto de voleibol “Memorial Carlos João” 2018 é aberto a todas as equipas 
masculinas ou femininas que estejam interessadas em participar. 

 
- O torneio tem início a 12 de Março de 2017, com a duração de aproximadamente 12 semanas (de acordo com 

o n.º de equipas inscritas). Está prevista a final para o dia 26 de maio. 
 
- As inscrições podem ser apresentadas em/por:  

• E-mail para: pdias@cm-faro.pt, pj.mendonca@gmail.com ou desporto@aaualg.pt;  

• Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Faro ou enviadas pelo correio para a mesma – AV. Cidade 
Hayward, Piscinas Municipais de Faro, 8000-189 Faro, tel. 289 870 843  Fax: 289 870 005;  

• Associação Académica da Universidade do Algarve – Gabinete de Desporto – UALG Campus da Penha Tel: 
289 888 444 Fax: 289 888 440. 

 
            até ao dia 07 de Março do corrente ano.   
 
-    Caso haja necessidade de sorteio, o mesmo será realizado dia 09 de Março de 2018. 
 
- Os jogos do torneio na fase regular realizam-se no pavilhão da Escola EB 2,3 Joaquim Magalhães (próximo da 

PSP), em Faro e as finais realizam-se no Pavilhão Municipal da Penha, dia 26 de Maio. 
 
- O horário dos jogos será enviado ao responsável da equipa, logo que tenhamos o quadro competitivo do 

torneio, que nos indicará os respetivos dados de contacto na ficha de inscrição.  
 
- A Câmara Municipal de Faro, contratou um seguro de acidentes pessoais na companhia Allianz, com cobertura 

de morte e invalidez 27 080,00€, despesas de funeral 5 000,00€ e despesas de tratamento por acidente de      
4 333,00€. Em caso de acidente terá de pagar uma franquia de 60,00€ e todo o acidente que origine 
indemnizações superiores não será da responsabilidade da autarquia. Apólice nº 203060391. 

 
- O custo da inscrição por equipa é de € 60,00, mais € 20,00 de caução para o caso de falta de comparência das 

equipas. 
Se a equipa concluir o torneio sem faltas de comparência ser-lhe-á devolvida a caução.    

 

REGULAMENTO 
 

- O torneio de Voleibol é organizado através da colaboração entre a DIVISÃO DE DESPORTO da Câmara Municipal 
de Faro e o Gabinete de Desporto da AAUALG (Associação Académica da Universidade do Algarve), procurando-se 
com esta iniciativa promover o convívio entre os participantes, assim como sensibilizar e desenvolver o gosto pela 
prática da modalidade. 
 
- O evento incluirá duas vertentes competitivas distintas, masculina e feminina, respetivamente. 
 
- Cabe à organização avaliar a atitude desportiva de cada equipa, intervindo através das medidas consideradas 
como mais adequadas sempre que necessário. 
 
- O torneio será abrangido pelas regras oficiais da F.I.V.B. (Federação Internacional de Voleibol). 
 
- É aconselhável que o equipamento de cada equipa seja uniforme e numerado. 
 
- Os sets são realizados com pontos diretos e são concluídos quando uma equipa fizer 25 pontos (com a diferença 
de pelo menos 2 pontos). 
 
- Cada jogo será disputado à maior de 3 Sets. O terceiro set será concluído quando uma equipa fizer 15 pontos 
(com a diferença de pelo menos 2 pontos) ou 17 pontos, independentemente da diferença pontual. 
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- As Meias-Finais e as Finais serão disputadas à maior de 5 Sets. O quinto set será concluído quando uma equipa 
fizer 15 pontos (com a diferença de pelo menos 2 pontos) ou 17 pontos, independentemente da diferença pontual. 
 
- O sistema de pontuação atribui 3 pontos por vitória, 1 ponto por derrota e 0 pontos por falta de comparência. 
 
- Em função do número de equipas inscritas, a organização decidirá a melhor forma de dividir e apurar as equipas. 
 
- Caso uma equipa registe 2 faltas de comparência será eliminada do evento e impossibilitada de participar no 
torneio do ano seguinte. 
 
- Impossibilidade de inscrever novos jogadores após o 2º Jogo da respetiva equipa. 
 
- Em caso de igualdade pontual, os critérios de desempate são os seguintes: 
   

▪ 1º  - Resultado confronto direto entre as equipas empatadas. 
▪ 2º  - Maior número de Sets ganhos entre as equipas empatadas. 
▪ 3º  - Menor número de Sets sofridos entre as equipas empatadas. 
▪ 4º  - Maior número de pontos ganhos entre as equipas empatadas. 
▪ 5º  - Menor número de pontos sofridos entre as equipas empatadas. 

 
- No caso de falta de comparência da equipa de arbitragem, os jogos serão adiados OU, com a concordância das 
equipas envolvidas, nomear-se-ão dois árbitros (um de cada equipa), revezando-se em cada set, para a realização 
dos jogos. 
 
- Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização de acordo com as Leis e Regulamentos da 
Federação Portuguesa de Voleibol, em vigor. 
 
Qualquer informação suplementar deverá ser solicitada a: 
Paulo Dias – 919 383 803 
pdias@cm-faro.pt 
pj.mendonca@gmail.com 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão de Desporto – Av. Cidade Hayward - Piscinas Municipais de Faro - 
8000-189 Faro Telefone: +351 289 870 843  Fax: +351 289 870 005  

E-mail: pdias@cm-faro.pt, ou pj.mendonca@gmail.com 
 

Associação Académica da Universidade do Algarve – 
Gabinete de Desporto – UALG Campus da Penha – 805-139 Faro 

Telefone: +351 289 888 444 Fax: +351 289 888 440  E -mail: desporto@aaualg.pt 
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