Torneio homologado pela Federação Portuguesa de Voleibol.
1 - Organização
O Viana Volley Cup é organizado pelo Voleibol Clube de Viana
2 - Participação e Escalões etários
a) CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar no torneio as equipas com um mínimo de elementos indicados no quadro
abaixo, todos inscritos nas respetivas Associações da modalidade e federações. No caso de
equipas portuguesas, os atletas deverão estar inscritos na Federação Portuguesa de Voleibol.
b) ESCALÕES EM PROVA
Os escalões em prova na edição de 2022 são:
Infantis Feminino e Masculino
Iniciados Feminino e Masculino
Cadetes / Juvenis Feminino e Masculino
Juniores A Feminino e Masculino

Escalão
Infantis
Iniciados
Cadetes
Juvenis
Juniores A

Treinadores

Nº de Participantes
Mínimo
Máximo
10
10
10
10
10

16
16
16
16
16

Observações
55€ por atletacom
estadia e
alimentação
completa durante o
torneio.

No mínimo 1 por equipa. A organização oferece a estadia dos
treinadores (devidamente federados), até um máximo de 2 por
equipa.

c) PARTICIPAÇÃO DE VÁRIAS EQUIPAS DO MESMO CLUBE NO MESMO ESCALÃO
Poderão participar várias equipas por escalão do mesmo clube. Neste caso, cada equipa
deverá respeitar o número mínimo de atletas e treinador para que seja aceite no torneio do
respetivo escalão.

d) UTILIZAÇÃO DE JOGADORES EM MAIS DO QUE UMA EQUIPA
Não é permitida a troca de jogadores entre equipas do mesmo clube, no mesmo escalão ou
em escalões diferentes.

3 – Inscrições
a) PROCESSO DE INSCRIÇÃO
A inscrição no torneio faz-se através da respetiva ficha, constante em anexo ao presente
regulamento, divulgada por email e ativa no site do Viana Volley Cup (www.vcviana.com). Na
ficha de inscrição deverão constar o número de licença desportiva do atleta, bem como do
nome completo. No torneio só será permitida a participação de atletas, treinadores e
dirigentes devidamente inscritos na Federação Portuguesa de Voleibol.
b) PREÇO DE INSCRIÇÃO
O torneio terá um custo de 55 euros poratleta com um minimo de 10 atletas e um máximo de
16 atletas por equipa. Os oficiais do clube (treinador / diretor, num máximo de 2 elementos)
terão a participação gratuita. No pagamento estará incluído o alojamento em sala de aula com
10 colchões por equipa, 3 pequenos-almoços, 3 almoços e 3 jantares (está incluído o jantar do
dia 26). De referir que cada equipa terá direito a uma sala de aula.
A inscrição é paga através de transferência bancária para o NIB indicado abaixo.

NIB Voleibol Clube de Viana:
0045 1422 40247437 9939 6 (Crédito Agrícola)
c) PRAZOS
O pré-registo de equipas inicia-se em Novembro.
A inscrição/confirmação de equipas deverá ocorrer impreterivelmente até dia 8 de dezembro
de 2022. Após esta data não serão aceites mais comitivas no torneio, observando-se sempre
aexistência limitada de número de equipas no torneio, a definir pela organização em tempo
oportuno.
A inscrição final de jogadores deverá estar concluída antes do dia 15 de dezembro, momento
em que começam a ser emitidas as respetivas credenciais do torneio.

O pagamento deverá ser realizado até dia 15 de Dezembro de 2022 por transferência Bancária
para a conta do Voleibol Clube de Viana indicada abaixo (Caixa de Crédito Agrícola)
IBAN: PT50004514224024743799396
BIC SWIFT: CCCMPTPL
Enviar comprovativo da transferência indicando clube/equipa por email para
marketing.vcviana@gmail.com. Após 15 de dezembro serão aplicadas taxas administrativas.
Alojamento
Cada equipa terá direito a umasala de aula, equipada com 10colchões em cada uma delas
correspondentes ao número minimo de pessoas da comitiva. Nas instalações destinadas ao
alojamento (instalações escolares), a entrada só é permitida com a credencial emitida pela
organização. As instalações são vigiadas durante todo o evento e não é permitido permanecer
nos espaços exteriores às salas depois das 23:00 horas, permitindo o descanso aos
participantes. O incumprimento desta norma implica a expulsão imediata do torneio ao
prevaricador. Qualquer dano provocado em qualquer instalação (desportiva, alojamento, etc.)
é imediatamente paga pelo clube a quem pertencer o executor do dano. Importante: todas as
salas estão equipadas com meios audiovisuais que deverão ser respeitados e intocáveis. No
final do torneio será feita uma inspeção às salas com o elemento da organização responsável
pelos alojamentos, antes da saída das equipas.
Recomendamos que os participantes evitem trazer artigos de valor, assegurando-se de que as
salas ficam devidamente fechadas depois da sua saída durante a estadia.
Secretariado
À chegada, todas as equipas deverão proceder ao levantamento de documentação relativa ao
torneio. O secretariado funcionará no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de
Monserrate, na entrada do pavilhão. Todos os assuntos relativos ao funcionamento do torneio
e comunicação com a organização deverão ser tratados através do secretariado.
Acreditação
A comitiva de cada clube / equipa será acreditada antes do início do torneio (ver prazos), não
sendo possível a alteração posterior de elementos (substituição de nomes). Todos os
elementos participantes e eventuais visitantes (treinadores, delegados, dirigentes) terão de
estar identificados pela organização, sendo emitida nestes casos a respetiva credencial no
secretariado (no momento).
Por motivos de segurança poderá ser exigida a identificação / autorização de entrada a
visitantes nas instalações do torneio. Estes documentos (autorizações para fotografar, por
exemplo) serão emitidos pelo secretariado.

Boletim Diário
Será emitido diariamente um boletim com os resultados, classificações e informações
relevantes.
Atividades Culturais
Para além dos jogos, haverá lugar a três momentos importantes que integram o torneio: a
cerimónia de abertura (26 de dezembro), visitas culturais no segundo e terceiro dias e a
cerimónia de entrega de prémios (29 de dezembro).
Todas as equipas poderão utilizar os diversos espaços de lazer / cultura espalhados por toda a
cidade, a poucos minutos do local dos jogos.
A organização procurará disponibilizar informações de caráter turístico a todos os interessados
e tentará que os participantes no VIANA VOLLEY CUP tenham acesso a diversas instalações da
cidade (museus, piscina, funicular etc) de forma gratuita ou com descontos, através da
apresentação da respetiva credencial.
Recintos de jogo
Os jogos realizar-se-ão em Viana do Castelo em pavilhões desportivos cobertos. Os recintos
desportivos serão divulgados em tempo oportuno através de circular e informação na página
internet do torneio (www.vcviana.com).
Regulamento Geral da Competições
1. Organização
Voleibol Clube de Viana
2. Destinatários
2.1. Equipas de clubes: todos os participantes deverão estar inscritos na respetiva Associação
Regional de Voleibol / Federação.
2.2. Equipas de Desporto Escolar: grupos /equipa devidamente autorizados pela Direção da
respetiva escola.
2.3. Equipas de clubes estrangeiros: participantes devidamente inscritos nas federações dos
países de origem, com a respetiva autorização.
2.4. Equipas informais: não são permitidas.

3. Escalões em prova
3.1. Na edição de 2022 são aceites inscrições para os seguintes escalões:
 Infantil (F/M, nascidos em 2009 ou depois)
 Iniciado (F/M, nascidos em 2008 ou depois)
Cadete (F/M, nascidos em 2007 ou depois)
Juvenil (F/M, nascidos em 2006 ou depois)
Junior A (F/M, nascidos em 2005 ou depois)
3.2. ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDO UTILIZAR JOGADORES EM MAIS DO QUE UMA EQUIPA, DO
MESMO ESCALÃO OU EM ESCALÕES DIFERENTES.
3.3. Cada jogador é inscrito numa equipa apenas, competindo nessa equipa até ao final do
torneio. A não observação desta regras implica a desclassificação das equipas onde se verificou
a utilização do jogador/a.
4. Regras de jogo
Aplicam-se as regras em vigor adotadas pela Federação Portuguesa de Voleibol, incluindo os
regulamentos específicos para escalões de formação.
5. Inscrições
5.1 Processo de inscrição
A inscrição no torneio faz-se através do preenchimento de um formulario disponivel no site do
Viana Volley Cup (www.vcviana.com). Na ficha de inscrição deverão constar o número de
licença desportiva do atleta, bem como do nome completo.
6. Sistema de Competição
O Viana Volley Cup 2022 disputa-se em três dias, 27, 28 e 29 de Dezembro de 2022. O torneio
será jogado em duas fases, em que na primeira serão obtidas as classificações por grupos de
equipas e na segunda fase serão realizadas finais. Poderão verificar-se alterações ao sistema
inicialmente previsto caso o número de equipas inscritas o justifique, sempre no sentido da
realização do maior número de jogos por equipa.
Os jogadores poderão jogar num escalão etário superior ao seu, desde que integrem a lista de
participantes entregue na inscrição e que tenham aptidão médica para esse escalão(centro de
medicina). Em caso algum os jogadores poderão integrar duas comitivas, atendendo ao
disposto em 3.2 e 3.3.

7. Duração do Jogo
Todos os jogos serão disputados à melhor de 3 set’s, sendo os três set’s obrigatórios. A
pontuação será em sistema de rally até aos 25 pontos (1º e 2º sets) e até aos 15 pontos (3º
set).
8. Sistema de Classificação e Desempate
8.1. Os pontos serão distribuídos da seguinte forma:
Vitória ……………………….… 2 Pontos
Derrota…………………………. 1 Ponto
8.2. Em caso de empate pontual entre duas ou mais equipas, aplicam-se:
a) O que tiver melhor quociente entre os sets ganhos e perdidos.
b) O que tiver melhor quociente entre pontos ganhos e perdidos;
c) Subsistindo o empate, a classificação é ordenada em função do que tiver maior pontuação
classificativa no(s) jogo(s) disputado(s) entre si.
9. Número de jogos
O desenho do torneio em cada escalão tentará privilegiar o máximo número de jogos possível,
garantindo que cada equipa realiza pelo menos 5 jogos. Excetuando-se os casos em que o
número de equipas o justifique.
Tentaremos sempre realizar o torneio em duas fases distintas:
1ª fase – qualificações
2ª fase – finais
10. Aspectos Disciplinares
10.1.Todos os aspectos Disciplinares serão julgados pela comissão disciplinar do Viana Volley
Cup 2022 e comunicados às equipas;
10.2. Será marcada falta de comparência ao clube que não se apresente em campo à hora
designada para o jogo. Haverá uma tolerância de 10 minutos.
10.3. Se a falta de comparência acontecer por motivos imputados á organização, o jogo será
novamente marcado para hora e local a designar pela organização;
10.4. Se uma equipa abandonar o terreno de jogo durante o mesmo sem autorização dos
árbitros ou da organização, será imediatamente expulsa do torneio;
10.5. A falta de comparência sem motivos de força maior, implicará a expulsão imediata do
torneio;
10.6. Qualquer protesto deverá ser apresentado por escrito á comissão organizadora do
torneio, na sede do secretariado até 1 hora após o jogo protestado ter terminado, com o
pagamento de uma fiança no valor de 100 euros. Se o protesto for julgado procedente, a
quantia depositada será restituída.

Programa Provisório do Torneio
26 de Dezembro 2022
17:30 – 20:00 – Receção das equipas e Acreditações
19:30 – 21:00 - Jantar
22:00 – Cerimónia de Abertura - Centro Cultural de Viana do Castelo
27 de Dezembro 2022
9:00 – Inicio dos Jogos
22:00 – Fim dos jogos
Observam-se ao longo do dia os momentos definidos para almoços e jantares, constante em
informação a divulgar oportunamente.
28 de Dezembro 2022
9:00 – Inicio dos Jogos
22:00 – Fim dos jogos
Observam-se ao longo do dia os momentos definidos para almoços e jantares, constante em
informação a divulgar oportunamente.
29 de Dezembro 2022
9:00 – Inicio dos Jogos
17:00 – Jogo final
18:00 – Cerimónia de Encerramento e Entrega de Prémios

