
REGULAMENTO 

 SUPERPRAIA  

1.  DENOMINAÇÃO 

A etapa SUPERPRAIA é uma competição que reunirá as 16 melhores duplas ranqueadas da 

temporada 2018/2019. 

 

2. GENERALIDADES 

a. Normalmente a etapa é realizada no final da temporada e nesta edição por conta de uma 

excepcionalidade – FIVB trocou o calendário muito próximo a data inicialmente proposta da 

realização do SUPERPRAIA - a CBV teve que adiar a sua realização. 

 b. Uma nova data só foi possível no mês de agosto uma vez que no período de – final de abril ao 

mês de agosto - se realizam etapas do circuito mundial e as duplas, que estão na disputa por 

uma vaga olímpica, não poderiam participar.  

c. Ao contrário das edições anteriores, esta edição abre o início da temporada 2019/2020. 

 

3. RANKING  

O “Ranking de duplas” será estabelecido pela soma dos pontos individuais dos componentes das 

duplas. 

O ranking individual será soma dos 06 melhores resultados para os atletas que participaram das 

07 etapas da temporada 2018/2019 (descarte do pior resultados entre as sete). Para os demais 

atletas que  não participaram das sete etapas será a soma de todas as etapas nas quais tenham 

participado. 

 

4. COMPOSIÇÃO 

     - 14 duplas com os melhores rankings 

     - 02 Wilds Cards 

 

5. FORMATO DA COMPETIÇÃO SUPERPRAIA 

 1º dia  - 22 de agosto - Quinta-feira – Fase de grupos Feminino 

 2º dia – 23 de agosto – Sexta-feira – Fase de grupos masculino e eliminatória feminino 

 3º dia – 24 de agosto - Sábado – semifinal e final feminina e fase eliminatória masculina 

 4º dia – 25 de agosto - Domingo – Disputa de 3º lugar e final masculina 

 

 

 



 

6. SISTEMA DE DISPUTA  

 As 16(dezesseis) duplas serão divididas em 04 grupos de 04 equipes, Grupos “A”, “B”, “C” e 

“D” obedecendo o ranking  da etapa. 

A distribuição das duplas dentro dos grupos será feita como segue abaixo: 

 GRUPO A – R1, R8, R9 E R16 

 GRUPO B – R2, R7, R10 e R15 

 GRUPO C – R3, R6, R11 e R14 

 GRUPO D – R4, R5, R12 e R13 

 

No caso de empate por pontos entre duas ou mais duplas no momento da definição do 

ranqueamento para a divisão dos grupos, o desempate será feito conforme os seguintes critérios: 

I. Maior pontuação individual; 

II. Maior pontuação individual entre os atletas que se enquadram no item 1, na última etapa 

realizada (7ª etapa). Persistindo o empate, será considerada a etapa anterior a esta e assim 

sucessivamente até a 1ª etapa da temporada 2018/2019. 

III.Maior pontuação individual geral da temporada – soma de todos os pontos obtidos nas 07 

etapas realizadas na temporada 2018/2019. 

IV. Sorteio. 

 

6.1 FASE DE GRUPOS 

a.  As duplas jogarão dentro de cada grupo conforme   diagrama da letra “f”. 
 
b. Após os jogos desta fase as   três   primeiras duplas de cada grupo se classificarão 

para a próxima fase.  
 
c.  Serão considerados os primeiros de cada grupo os   vencedores   dos seguintes 

jogos: 
 

 1º grupo A: vencedor jogo 09  

 1º grupo B: vencedor jogo 10 

 1º grupo C: vencedor jogo 11 

 1º grupo D: vencedor jogo 12 
 

 
d. Serão considerados os segundos colocados de cada grupo os perdedores dos 

seguintes jogos: 
 

 2º grupo A: perdedor do jogo 9 

 2º grupo B: perdedor do jogo 10 

 2º grupo C: perdedor do jogo 11 

 2º grupo D:  perdedor do jogo 12 

 



 
e. Serão considerados os terceiros colocados de cada grupo os vencedores dos 

seguintes jogos: 
 

 3º grupo A: vencedor do  jogo 13 

 3º grupo B:  vencedor do jogo 14 

 3º grupo C: vencedor do jogo 15 

 3º grupo D: vencedor do  jogo 16 
 

f. Diagrama de jogos – Fase classificatória. 
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g. Posições na chave de jogos – Fase eliminatória 

 
 

g.I Posições dos  1ºs colocados de cada grupo (1º a 4º ):  
 
Serão preenchidas pelas equipes que terminarem a fase anterior em 1º (primeiro) lugar dos 

grupos “A”, “B’, “C” e “D” e ocuparão as posições no Round 2 conforme diagrama da letra “h”. A 

classificação das duplas será definida de acordo os critérios abaixo: 

1. Pontos average (pontos “pró” divididos pelos pontos “contra”); 

2. Colocação no ranking de duplas para a etapa. 

 
 

g.II Posições dos 2ºs colocados de cada grupo (5º a 8º) :  
 

Serão preenchidas pelas equipes que terminarem a fase anterior em 2º (segundo) lugar dos 

grupos “A”, “B’, “C” e “D” e ocuparão as posições no Round 1 conforme diagrama da letra 

“h”. A classificação das duplas será definida de acordo os critérios abaixo: 

1. Pontos average (pontos “pró” divididos pelos pontos “contra”); 

2. Colocação no ranking de duplas para a etapa. 
 

g. III Posições dos 3ºs colocados de cada grupo (9º a 12º):  
 

Serão preenchidas pelas equipes que terminarem a fase anterior em 3º (terceiro) lugar dos 

grupos “A”, “B’, “C” e “D” e ocuparão as posições no Round 1 conforme diagrama da letra 

“h” . A classificação das duplas será definida de acordo os critérios abaixo: 

1. Pontos average (pontos “pró” divididos pelos pontos “contra”); 

2. Colocação no ranking de duplas para a etapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

h. ROUNDS 1, 2, SEMIFINAIS E FINAL 
 

Após os jogos da fase classificatória, as 12 (doze) duplas classificadas disputarão a 
próxima fase no sistema de eliminatória simples. Os cruzamentos serão realizados de 
acordo com o diagrama a seguir: 

 

ROUND 1 ROUND 2 SEMIFINAIS FINAL  

  1º/1º A,B,C,D      

8º/2º A,B,C,D         

               

             

           
9º/3º A,B,C,D           

  4º/1º A,B,C,D        

5º/2º A,B,C,D            

              

            

           
12º/3º A,B,C,D          

  3º/1º A,B,C,D       

6º/2º A,B,C,D           

              

             

            
11º/3º A,B,C,D           

  2°/1º A,B,C,D       

7º/2º A,B,C,D          

             

           

          
10º/3º A,B,C,D        

 

i. Prescrições diversas 

 

I. Poderão ocorrer jogos já realizados na fase anterior nos Rounds 1 e 2, neste caso, 

seguiremos com os cruzamentos previstos. 

II. A ordem dos jogos poderá ser trocada conforme conveniência da Direção da 

Competição. 

III. Caso de mal tempo ou outro motivo de força maior que impeça a organização de 

prosseguir com o andamento normal da competição, esta poderá adotar formato de 

competição alternativo de modo que o evento termine no prazo estabelecido. Para isto 

reunirá as duplas que estão na competição de modo a estabelecer os novos critérios a 

serem adotados. 



 

7. INSCRIÇÃO  

a. A data de abertura das inscrições – a confirmar. 

b. As inscrições serão livres de acordo com a conveniência dos jogadores e para esta edição 

(abertura da temporada de 2019/2020) não haverá obrigatoriedade de terem jogados juntos 

anteriormente. 

 

8. SUBSTITUIÇÃO 

Após o encerramento das inscrições, as substituições poderão ocorrer até a realização do 

Congresso Técnico da competição – até as 19:00h do dia que antecede a competição.  

A solicitação de substituição será avaliada e a Unidade de Volei Praia (UVP) que emitirá 

parecer. Caso o pedido seja deferido a nova formação só permanecerá relacionada na 

competição se o somatório das pontuações individuais permitir que permaneçam ficar 

entre as 14 duplas relacionadas, caso não, a dupla melhor ranqueada inscrita na competição 

que não tenha sido contemplada com uma vaga será convidada e assim sucessivamente. 

 

9. PREMIAÇÃO 

Todos os pagamentos de prêmios relativos a etapa SUPERPRAIA serão feitos por meio de 
crédito em conta corrente vinculada a uma agência Banco do Brasil. 

 

 

 
 

 

 

1º R$ 50.000,00

2º R$ 34.000,00

3º R$ 24.000,00

4º R$ 21.200,00

5º/8º R$ 12.500,00

9º/12º R$ 9.250,00

13º/16º R$ 8.250,00

PREMIAÇÃO SPRAIA



 

 10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. As equipes participantes concordam e se submetem, sem reserva alguma, a todas as 

disposições destas normas e as consequências que delas possam emanar. 

b. A adesão das equipes participantes ao presente regulamento dar-se-á após a inscrição das 

duplas na competição. 

c. Caberá exclusivamente à CBV resolver os casos omissos e interpretar, sempre que 

necessário, o disposto neste regulamento. 

 


	 1º grupo A: vencedor jogo 09
	 2º grupo A: perdedor do jogo 9
	 3º grupo A: vencedor do  jogo 13

