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CHALLENGE TV BRASIL DE VÔLEI DE PRAIA 
 

TEMPORADA 2021 
 

REGULAMENTO 
 

TORNEIOS ADULTOS – MASCULINO E FEMININO 
 

 I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 ORGANIZAÇÃO 
 O Challenge TV Brasil de Vôlei de Praia é uma competição instituída pela Federação 

Paulista de Volleyball – FPV, e se constituirá de um conjunto de etapas, promovidas, 
organizadas e supervisionadas pelo Departamento de Vôlei de Praia. 

  
1.2  CALENDÁRIO DO CHALLENGE  
 O calendário oficial do Challenge TV Brasil de Vôlei de Praia será divulgado em Nota 

Oficial e no site da FPV. 
  
1.3 DIREÇÃO DA COMPETIÇÃO 
 O Challenge TV Brasil de Vôlei de Praia será organizado e dirigido pelo Departamento 

de Vôlei de Praia por meio de um Comitê Organizador designado pela FPV que terá 
autoridade e autonomia para elaborar tabelas, divulgar datas, horários e locais, adotar 
providências técnicas, divulgar resultados, aplicar medidas administrativas cabíveis, 
assegurar a execução e o cumprimento das sanções automáticas aplicadas pela FPV 
e/ou das decisões do Tribunal de Justiça Desportiva, tomar as decisões finais, 
supervisionar todos os serviços e garantir o bom andamento da competição.  

  
1.4 LEGISLAÇÃO 
 As competições ficam sujeitas às Leis, Decretos, Regras Oficiais, Deliberações, 

Códigos, Regulamentos e Regimentos emanados da FIVB, CBV, COB, FPV excetuando-
se os ajustes, adequações e condições descritas neste regulamento. Cabe aos 
participantes a obrigação de conhecê-las e cumpri-las. 

  
 II – FORMATO 

 
2.1  NÚMERO DE ETAPAS 
 A temporada de 2021 prevê a realização de até 04 etapas. 
  
2.2 NÚMERO DE DUPLAS PARTICIPANTES 
 • Feminino: Chave Principal com até 16 duplas. 

• Masculino: Chave Principal com até 16 duplas. 
  
2.3 FORMATO DA COMPETIÇÃO DAS ETAPAS 
 • Participantes: chave Principal com 16 duplas.  
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 Por se tratar de um torneio inicial, as 16 (dezesseis) duplas serão as do ranking 
final da temporada de 2019 do CPVP para compor a 1ª. etapa, observada a 
questão do Wild Card do artigo 3.3.1.1.  

 Para a primeira etapa todos os participantes iniciam de 0 (zero) pontos, 
passando a contar o ranking somente a partir da 2ª. etapa. 

 • Não haverá Torneio Qualifying 
  
  DISPUTA:  

o Primeira Fase 
Sistema de grupos com 4 duplas em cada grupo, e dentro dos grupos o sistema 
será de turno único. Os grupos serão divididos da seguinte forma, entre todas 
as duplas inscritas/ratificadas: 
 Grupo A – 1ª, 8ª, 9ª e 16ª melhores duplas ranqueadas inscritas na etapa; 
 Grupo B – 2ª, 7ª, 10ª e 15ª melhores duplas ranqueadas inscritas na etapa; 
 Grupo C – 3ª, 6ª, 11ª e 14ª melhores duplas ranqueadas inscritas na etapa 

e 
 Grupo D – 4ª, 5ª, 12ª e 13ª melhores duplas ranqueadas inscritas na etapa. 

 
Havendo empate de pontos entre duas ou mais duplas, no momento da 
definição dos grupos na Chave Principal, o desempate será feito por meio de 
sorteio a ser realizado no Congresso Técnico. 
 
Ao término desta fase: 
 As duplas classificadas em 1º lugar em seus grupos estarão classificadas 

para a fase de quartas de final de 1º a 4º lugares por índice técnico; 
 As duplas classificadas em 2º lugar em seus grupos estarão classificadas 

para a fase de quartas de final de 5º a 8º lugares por índice técnico;  
 As duplas classificadas em 3º lugar em seus Grupos estrão classificadas por 

índice técnico de 9º a 12º lugares na etapa; 
 As duplas classificadas em 4º lugar em seus grupos estarão classificadas 

por índice técnico de 13º a 16º lugares na etapa. 
 

o Segunda Fase - Quartas de Final  
 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º - jogo único. 
 
Ao final desta fase:  
 As duplas perdedoras estarão classificadas de 5º a 8º lugares na etapa 
 As duplas vencedoras estarão classificadas para a fase Semifinal 

 
o Terceira Fase – Semifinal 

Jogo único, sendo que a dupla vencedora de cada jogo se classifica para disputa 
da Final e as duplas perdedoras disputaram o terceiro lugar.  
 SF 1 – vencedor de 1° x 8° X vencedor de 4° x 5° 
 SF 2 – vencedor de 2° x 7° X vencedor de 3° x 6° 
 

o Final e decisão de 3º lugar 
Jogo único, na decisão final e na disputa de terceiro e quarto lugares. 
 3° lugar: 
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Perdedor SF 1 x Perdedor SF 2 
 1° lugar: 

Vencedor SF 1 x Vencedor SF 2 
   
 2.3.1 SISTEMA ALTERNATIVO DE ETAPA 

 
No caso de o evento apresentar características especiais como alterações 
climáticas, problemas na estrutura ou outros motivos que impossibilitem a 
realização dos jogos nas condições, datas e prazos planejados, o Comitê 
Organizador poderá adotar, a seu critério, um formato alternativo de sistema 
de competição de modo que a etapa seja finalizada dentro da data e período 
previstos.  Neste caso será realizada uma reunião entre o Comitê Organizador 
e todas as duplas que ainda estiverem na disputa da etapa de modo que o 
novo sistema a ser adotado seja devidamente explicado. 
 
As duplas que, se não aceitarem continuar a disputa da etapa sob o sistema 
alternativo poderão, a critério exclusivo do Comitê Organizador, ser 
desclassificadas da etapa, sem direito à premiação e à pontuação da etapa. 

  
2.4 A FPV, a seu critério, poderá alterar o formato e o sistema de disputa da competição, 

principalmente caso na etapa não haja 16 duplas inscritas. 
  
2.5 O sistema de disputa poderá ser de acordo com o número de inscritos. 
  
2.6 É facultado ao Comitê Organizador fazer alterações somente na chave masculina ou 

feminina.  
  
 III – DA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 
  
3.1 FAIXA ETÁRIA 
 A faixa etária abrange atletas com idade a partir dos 16 anos completos no ano da 

competição. 
  
3.2 REGISTROS E INSCRIÇÕES 
 Somente poderão participar das etapas do Challenge TV Brasil de Vôlei de Praia: 
 3.2.1 Atletas registrados e inscritos na FPV e CBV pelo Estado de São Paulo. 
 3.2.2 Atletas registrados e inscritos no cadastro nacional de atletas da CBV e no setor 

de registro FPV. 
  
3.3 INSCRIÇÃO NA ETAPA 
 A cada etapa será estabelecido o prazo de inscrição em Nota Oficial e divulgado no 

site da FPV.  
 3.3.1 Os três primeiros dias de inscrição serão reservados para a inscrição de 

duplas, até a 14ª. colocação do ranqueamento final do CPVP 2019; após este 
prazo e caso não tenha atingido o número de duplas participantes, será 
aberto aos demais pontuados até que a chave seja completada.  

  3.3.1.1 Poderá ocorrer o Wild Card de até (02) duplas que entrarão na 
composição do grupo na fase de grupo em 15ª. e 16ª. colocações. 
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  3.3.1.2 As duplas ranqueadas, conforme ranking final do CPVP 2019, e que 
se mantiverem serão as melhores classificadas. 

  3.3.1.3 As duplas ranqueadas, conforme ranking final do CPVP 2019, e que 
trocarem de parceiros serão inscritas pelo melhor ranking. 

   
 3.3.2 É facultado à FPV rejeitar a inscrição de atleta que:  

(i) não observe os termos do item 3.2 acima;  
(ii) não esteja em dia com suas obrigações junto a FPV e/ou CBV até a 

data do pedido de inscrição, ou  
(iii) não atenda aos requisitos estabelecidos pelo setor de registro, bem 

como os relativos à de inscrição de duplas. 
 3.3.3 A INSCRIÇÃO/CONFIRMAÇÃO na etapa só será efetivada com a apresentação 

de TESTE DE COVID 19 NEGATIVADO COM, NO MÁXIMO, ATÉ CINCO (05) DIAS 
DE ANTECEDENCIA DO INÍCIO DA ETAPA. 

  
3.4 TROCA DE DUPLAS 

Será possível uma única alteração de um dos componentes da dupla por etapa, que 
deverá estar registrado e inscrito, nesta hipótese será necessário que o novo 
integrante da dupla apresente no Congresso Técnico os seguintes documentos: 
• Formulário padrão devidamente assinado; 
• Comprovação por outros documentos. 

 3.4.1 A troca acima indicada somente será aceita no Congresso Técnico, com a 
apresentação de TESTE COVID 19 NEGATIVADO. 

  
 IV – DA PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS 
  
4.1 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 4.1.1 Para o técnico dirigir sua equipe dentro da quadra deverá: 

a. estar registrado e inscrito na FPV e CBV; 
b. possuir o certificado de técnico de praia nível II da CBV; 
c. possuir o registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF); 
d. apresentar TESTE COVID 19 NEGATIVADO. 

 4.1.2 Durante o CHALLENGE TV Brasil de Vôlei de Praia os técnicos que não forem 
habilitados a sentarem no banco não poderão passar instruções para a sua 
dupla durante os jogos. Caberá a organização advertir e, caso seja necessário, 
retirar o técnico da área de competição ou penalizar a dupla. 

   
 V – DA COMPETIÇÃO 
  
5.1 DISPUTAS DOS JOGOS 
 Inicialmente, a disputa do Challenge TV Brasil de Vôlei de Praia será realizada de sexta-

feira a domingo, conforme segue, podendo ocorrer alteração dependendo do horário 
de TV: 

a. Sexta-feira – chave principal (16 duplas) a partir das 08h30   
b. Sábado – a partir das 08h00 
c. Domingo – a partir das 10h00  

  
5.2 FORMAÇÃO DA TABELA 
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 A distribuição das duplas na tabela de cada grupo obedecerá ao ranqueamento. 
 5.2.1 Sistema de Pontuação de Partidas 
  • Vitória   – 02 pontos 

• Derrota – 01 ponto 
• W.O.      – 21x00; 21x00 

 5.2.2 Sistema de Desempate de Partidas 
  • Maior número de vitórias 

• Pontos Average 
• Sorteio 

  
5.3 SISTEMA DA PARTIDA 
 Todas as partidas serão disputadas em 2 (dois) sets vencedores de 21 (vinte e um) 

pontos e em caso de empate, um terceiro set de 15 (quinze) pontos será disputado. 
Os sets só terminarão com uma diferença mínima de 2 (dois) pontos entre as equipes. 
Haverá a troca de lado a cada 7 (sete) pontos disputados. Se houver necessidade de 
um terceiro set, a troca será realizada a cada 5 (cinco) pontos disputados. Cada dupla 
terá direito a um (1) tempo por set de um (1) minuto, sem tempo técnico durante a 
partida. 

 5.3.1 O Comitê Organizador, a critério próprio, poderá adaptar o sistema de 
partida segundo o número de inscritos. 

  
 VI – DOS EQUIPAMENTOS 
  
6.1 ALTURA DA REDE 
 6.1.1 Masculino 2.43 m 
 6.1.2 Feminino 2.24 m 
  
6.2 BOLA OFICIAL 
 A bola oficial é a de marca Penalty, modelo Pró X, código 541590_AM-CY-RX. 
  
6.3 UNIFORMES 
 6.3.1 Os integrantes da dupla terão que jogar com bermudas / sunquinis iguais. 
 6.3.2 Será permitida a utilização de patrocínio nos uniformes dos atletas 

(bermudas, sunquinis, bonés e braçadeiras) 
 6.3.3 As camisetas e tops de jogo serão fornecidos pela organização do evento. 
  
 VII – CLASSIFICAÇÃO 
  
7.1 CLASSIFICAÇÃO FINAL E PONTUAÇÃO 
 Os integrantes das duplas receberão pontuação de acordo com sua classificação final 

na etapa, conforme segue: 
 7.1.1 Torneio Principal 
  1° lugar – 200 pontos (1 dupla) 

2° lugar – 180 pontos (1 dupla) 
3° lugar – 160 pontos (1 dupla) 
4° lugar – 140 pontos (1 dupla) 
5° a 8° lugar – 120 (4 duplas) 
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9° a 12° lugar – 100 pontos (4 duplas) 
13° a 16° lugar – 80 pontos (4 duplas) 

   
7.2 CAMPEÃO DA TEMPORADA 
 O critério a ser adotado é o do não descarte, considerando o número máximo de 4 

etapas na presente temporada. 
  
 VIII – SISTEMA DE RANKING 
  
8.1 INDIVIDUAL 
 8.1.1 Para efeito de ranking, serão considerados todos os torneios supervisionados 

pela FPV, realizado na presente temporada. 
 8.1.2 Os pontos obtidos nas etapas irão para o ranking individual do atleta. 
  
8.2 DUPLAS 
 8.2.1 As duplas serão definidas na data da inscrição. 
 8.2.2 A definição dos cabeças de chave será feita através da soma dos pontos 

individuais de cada atleta. Em caso de empate será determinado através de 
sorteio. 

  
8.3 RANKING DE ENTRADA 
 8.3.1 A cada início de temporada, para a 1ª Etapa, será obedecido o ranking final 

da temporada anterior. 
 8.3.2 A partir da 2ª Etapa será utilizado o ranking da atual temporada. 
  
8.4 BÔNUS 
 8.4.1 Considerando a não realização do CPVP na temporada de 2020, a pontuação 

total obtida no Challenge 2021 será adicionada ao ranqueamento final do 
CPVP de 2019 e este ranqueamento será o ranking de entrada para a 1ª. 
etapa do próximo CPVP. 

  
 IX – PENALIZAÇÕES (MEDIDAS DISCIPLINARES AUTOMÁTICAS) 
  
9.1 NÃO COMPARECIMENTO 
 9.1.1.  O atleta que se inscrever e não comparecer, sem ser por motivo médico 

devidamente atestado, perderá 50 pontos e será penalizado com multa de 3 
(três) vezes o valor da inscrição e perderá o direito de participar da etapa 
seguinte, estando sujeito ainda às penalidades a serem impostas pela Justiça 
Desportiva. 

 9.1.2.  O atleta que se inscrever e não comparecer, com motivo médico 
devidamente atestado, perderá 25 pontos, estando sujeito ainda às 
penalidades a serem impostas pela Justiça Desportiva. 

  
9.2 DESQUALIFICAÇÃO DE ATLETA 
 No caso de desqualificação perde a partida. Independente das sanções do Tribunal de 

Justiça Desportiva. 
  
9.3 EXPULSÃO 



 
                                                             Departamento de Vôlei de Praia  

N.O. 008/21 

‘ 

 No caso de expulsão perde o set em andamento, conforme regras oficiais. 
  
9.4 ATOS QUE PODERÃO SER LEVADOS A APRECIAÇÃO DO COMITÊ ORGANIZADOR 
 • Causar danos às instalações do evento de forma proposital; 

• Atos inconvenientes durante o evento; 
• Usar de má fé para fraudar a inscrição; 
• Praticar ofensas raciais ou religiosas contra terceiros; 
• Desrespeitar o Comitê Organizador. 

  
 X – PROTOCOLO DE QUADRA 
  
10.1 APRESENTAÇÃO EM QUADRA 
 A apresentação em quadra para o primeiro jogo terá tolerância de 15 minutos. A partir 

do segundo jogo serão 5 minutos de tolerância após o término da partida anterior. 
  
 XI – CERIMONIA DE PREMIAÇÃO E PREMIAÇÃO 
  
11.1 A cerimônia de premiação da etapa será realizada após o término dos jogos finais da 

etapa e será obrigatória a presença das duplas classificadas em 1°, 2° e 3° lugares. 
  
11.2 Os atletas receberão a premiação em cada etapa de acordo com a classificação obtida. 
  
 XII – CONGRESSO TÉCNICO 
  
12.1 Um dia antes do início da etapa o Comitê Organizador reunirá os jogadores, técnicos, 

árbitros e staff para informar detalhes da competição e elaborar a tabela de jogos. 
 12.1.1 A presença no Congresso Técnico é obrigatória por pelo menos um dos 

integrantes da dupla ou pelo representante técnico.  
  
 XIII – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  
13.1 CONTUSÃO OU PROBLEMAS FÍSICOS 
 Caso algum atleta sofra algum tipo de contusão ou problema físico, e não tenha 

condição de terminar a partida, a dupla adversária será considerada vencedora. 
  
13.2 Em razão de se tratar de um evento promocional, poderão ser abertas inscrições para 

duplas do ranking nacional. 
  
13.3 Os casos omissos serão resolvidos pela FPV. 
  
13.4 Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser adaptado 

sem prejuízo de pontuação aos atletas e ranking para os atletas. 
 

 


