
 

I - TORNEIO MISTO DE VÔLEI DE AREIA 4x4 DA EEFERP 
em comemoração à inauguração da quadra de areia  

 

 

I - OBJETIVOS:          
- Incentivar a integração de todos como também valorizar e estimular a prática esportiva, como 

fator de promoção de saúde e bem-estar da comunidade da Escola de Educação Física e Esporte de 

Ribeirão Preto (EEFERP) da Universidade de São Paulo (USP). 

 

II - PROMOÇÃO: 
- EEFERP-USP 

 

III - ORGANIZAÇÃO: Profs. Átila Alexandre Trapé e Jonatas Evandro Nogueira 

 

IV – APOIO: Diretoria da EEFERP 

 

IV - LOCAL E DIA DA REALIZAÇÃO:     
- Data de Realização: dia 13 de setembro de 2019 (sexta-feira). 

- Horário dos jogos: das 13h30 às 17h30.  

- Local: Quadra de Areia da EEFERP 

 

V - DA INSCRIÇÃO: 
- A inscrição das equipes será realizada pelo link disponibilizado no site da EEFERP 

(www.eeferp.usp.br) a partir das 10h de 29/08/2019 quinta-feira até às 23h59 de 11/09/2019 quarta-

feira. Cada equipe que se inscrever receberá um e-mail de confirmação. Caso não receba o e-mail 

de confirmação, entre em contato com a organização.   

- O Congresso Técnico e sorteio do chaveamento serão realizados no dia 12/09/2019 (quinta feira) 

às 12h na sala dos educadores da EEFERP (ginásio poliesportivo verde) – solicitamos que um 

membro de cada equipe compareça.   

- As dúvidas podem ser esclarecidas por e-mail atrape@usp.br e jonatasnogueira@usp.br ou por 

telefone (16) 33158617. 

 

VI - PARTICIPANTES: 
- alunos de graduação e pós-graduação, docentes e funcionários da EEFERP-USP. Será permitida a 

inscrição de um ex-aluno EEFERP-USP (com documento comprobatório). Não serão permitidas 

inscrições de participantes que não atendam estas condições, portanto alunos, docentes e 

funcionários de outras unidades da USP não poderão participar do Torneio. 

        

VII - DOS CRITÉRIOS, PUNIÇÕES E PREMIAÇÃO: 
1- O atleta deverá apresentar antes das partidas a carteira funcional da USP ou algum documento 

que comprove o seu vínculo com a Universidade (declaração/atestado + documento oficial c/ foto). 

No caso de ex-aluno USP, deverá ser apresentada a carteirinha USP (mesmo fora da validade) ou 

atestado de conclusão de curso ou diploma. 

2- Formas de disputas: será de acordo com o número de equipes inscritas e de responsabilidade 

exclusiva do Comitê Dirigente (limite de equipes = 8). 

3- Premiação: haverá medalhas de ouro, prata e bronze para as equipes 1º, 2º e 3º colocadas 

(respectivamente) e troféus para o 1º colocado – todos os outros participantes receberão medalha de 

participação.  

4- Não haverá limite de tolerância para as equipes após o horário determinado para o início das 

partidas. Após o horário marcado, a equipe ausente perderá por WO. Haverá tempo de aquecimento 

com bola para o primeiro jogo de cada equipe (3 minutos). 

5- Os jogos serão conduzidos de acordo com as regras vigentes do voleibol (CBV, 2019) no 

formato 4x4, sendo pelo menos 1 dos atletas do sexo oposto dos outros 3 (1 homem, 3 mulheres – 2 
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homens, 2 mulheres – 3 homens, 1 mulher). No que diz respeito ao rodízio, somente deverá ser 

respeitada a ordem de saque.  

6- As equipes deverão apresentar uniformes (camiseta) para participarem dos jogos, sendo 

permitida um máximo de 6 atletas na relação nominal de inscrição. A comissão organizadora 

oferecerá coletes para as equipes que não possuírem uniformes. 

7- O atleta que apresentar comportamento inadequado será afastado da competição, conforme 

julgamento pela comissão organizadora. 


