
                    
 

BELÉM VÓLEI 2022 
 

XXVIII Torneio de Vólei de relva – 24 e 25 SET 
 

 
 
 

REGULAMENTO 
 
1.  O BELÉM VOLEI é um evento organizado pela Junta de Freguesia de Belém, com o apoio da Câmara Municipal de 
Lisboa, Associação de Voleibol de Lisboa, e este ano celebra a sua XXVIII Edição. 

1.1. O Torneio BELÉM VÓLEI 2022 realiza-se nos dias 24 e 25 de setembro de 2022 no Jardim Vasco da Gama – 
Belém. 
 

2.  O BELÉM VÓLEI 2022 destina-se a todos os participantes (federados ou não), que se deverão constituir em equipas 
de 4 elementos (de campo) mais 2 elementos facultativos (suplentes), ou 2 elementos (de campo) mais 1 
elemento facultativo (suplente). 

 
3.  ESCALÕES 

V/VETERANOS nascidos antes 1992 • (Masculinos/Mistos/Femininos)  
S/SENIORES nascidos de 1993 a 2004 • (Masculinos/Mistos/Femininos)  
C/CADETES nascidos entre 2005 e 2007• (Masculinos/Mistos/Femininos)  
I/INICIADOS nascidos em 2008 e 2009 • (Masculinos/Mistos/Femininos)  
IF/INFANTIS nascidos em 2010 e anos posteriores • (Masculinos/Mistos/Femininos)  
 

4.  INSCRIÇÕES  
4.1. O número das inscrições é limitado, sendo respeitada a ordem de entrada das mesmas; 
4.2. As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário on-line ou na Sede ou Delegação 
da Junta de Freguesia de Belém, até ao dia 16 de Setembro de 2022, às 18h; 
4.3. No evento do Facebook da Junta de Freguesia de Belém pode também ser descarregado o formulário de 
inscrição e regulamento do Belém Vólei;  
4.4. As Inscrições têm um valor de 5€ para os Escalões Cadetes e Iniciados, e de 12€ para os Escalões Seniores e 
Veteranos, que deverá ser pago por cada equipa até à data limite de inscrição, sob pena de a mesma não ser 
considerada na participação do torneio; 
 
A inscrição no escalão Infantil (IF) é gratuita.  
 

4.5. No caso de um ou mais atletas inscritos numa equipa faltarem e comprometerem a participação da mesma (a 
equipa tem de assegurar a presença de 4 jogadores no campo, no caso das duplas, dois jogadores em campo), 
serão aceites em substituição, inscrições de atletas alternativos até meia hora antes da primeira participação da 
equipa no torneio; 
4.6. Cada atleta deverá inscrever-se numa única equipa, sob pena de se proceder à desqualificação das equipas 
envolvidas. 
 

5.  PERÍODO COMPETITIVO GERAL 

5.1. O BELÉM VÓLEI 2022 será dividido em dois dias: Dia 24 terá três Turnos: Manhã - Tarde – Noite. Dia 25 só terá o 
Turno da Manhã. Dependendo do número de equipas inscritas nos diferentes escalões, a realização do torneio 
poderá concentrar-se toda apenas no primeiro dia, Sábado, dia 24 de Setembro, deixando de ser necessária a 
realização do mesmo no dia 25, Domingo; 

5.2. As equipas deverão obrigatoriamente apresentar-se na receção do torneio uma hora antes do primeiro jogo. 

 

 

 

 



 

6. SISTEMA COMPETITIVO DO TORNEIO 

O quadro competitivo será definido de acordo com o número de equipas inscritas e em conformidade com a 
decisão da comissão técnica. 

 
7. REGRAS 

7.1. Seguir-se-ão as regras oficiais da Federação Portuguesa de Voleibol, com exceção das seguintes, 
adaptadas às características do BELÉM VOLEI 2022; 
7.2. Os jogos serão disputados à melhor de 3 sets, em regime de contagem contínua até aos 25 pontos, com 
diferença de dois, nos dois primeiros sets. Se houver lugar ao 3º set este será disputado em sistema de 
contagem contínua de pontos até aos 15, existindo sempre a diferença de dois pontos;  
7.3. O atleta que serve não pode atacar nem blocar a bola à rede (4x4); 
7.4. 5 Minutos após a convocatória para o início do jogo, é averbada a falta de comparência à equipa em falta; 
7.5. À segunda falta de comparência a equipa é desqualificada. 

 
8. DO CAMPO   

 

 

 

 

 

9. SUBSTITUIÇÕES  

Serão apenas permitidas duas por set (o atleta substituído só pode regressar em troca do que o substituiu - 4x4).  
 
10.  ARBITRAGEM 

10.1. Os jogos serão dirigidos por árbitros designados pela A.V.L. (Associação de Voleibol de Lisboa) e por 
estudantes de Desporto; 
10.2. Os Árbitros nomeados para o Torneio poderão integrar uma equipa, desde que não prejudiquem o normal 
funcionamento do Torneio. 

 
 

 11. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS MONETÁRIOS 
11.1. Serão atribuídos prémios monetários (Prize Money) às equipas constituintes do pódio – primeiro, 
segundo e terceiro lugares, relativas ao escalão Sénior, Masculino e Feminino, de quadras e pares. 
11.2. Os prémios monetários referidos anteriormente terão o seguinte valor: 
 

1º Classificado Masculino 4X4 120,00 € 1º Classificado Masculino 2X2     60,00 €  

2º Classificado Masculino 4X4 90,00 € 2º Classificado Masculino 2X2     50,00 €  

3º Classificado Masculino 4X4 75,00 € 3º Classificado Masculino 2X2     40,00 €  

1º Classificado Feminino 4X4 120,00 € 1º Classificado Feminino 2X2     60,00 €  

2º Classificado Feminino 4X4 90,00 € 2º Classificado Feminino 2X2     50,00 €  

3ª Classificado Feminino 4X4 75,00 € 3ª Classificado Feminino 2X2     40,00 €  

 

11.3. Os prémios referidos nos pontos anteriores são, nos termos da lei fiscal, considerados como prestação de 

serviços, estando sujeitos a IRS, tendo os participantes vencedores de apresentar um recibo legal (recibo verde 

ou ato único), para recebimento dos mesmos. Os prémios desportivos estão isentos de IVA, de acordo com o 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.  

 

 

 

 

Terreno de Jogo: 

 Comprimento: 15 metros 

 Largura: 7,5 metros 

Altura da Rede: 

 2,43 metros - Escalão S Masc. / Mistos / V Masc. / Mistos 

 2,24 metros - Escalão S Fem. / V Fem. / C Masc. / Mistos 

 2,20 metros - Escalão C Fem. / I Masc. / Mistos 

 2,15 metros - Escalão I Fem. / Escalão IF 
 

  



 

 

12.   DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Não serão aceites protestos dado o espírito de sã convivência pretendido com este torneio; 
12.2. Todos os participantes deverão ser portadores do um documento original com fotografia (B.I. / Cartão de 
Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução), com vista à sua identificação aquando da apresentação da equipa, 
ou em qualquer momento do Torneio; 

12.2.1. Não serão aceites fotocópias dos documentos enunciados no número anterior; 
12.3. Existirá, à disposição dos participantes, o apoio médico indispensável; 
12.4. As equipas poderão contactar a equipa técnica através dos números de telefone indicados, para obterem 
informações sobre o horário previsível do quadro competitivo, no dia 23 de Setembro entre as 16h e as 18h; 
12.5. A resolução de eventuais casos omissos neste regulamento e alterações ao programa serão da inteira 
responsabilidade da Comissão Técnica. 

 
 
 
 
 

 

 

 

INSCRIÇÕES ATÉ 16 DE SETEMBRO ÀS 18H NO SITE E SECRETARIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM 
Informações e inscrições: Junta de Freguesia de Belém • Tel. 210 132 359 

Sede   Largo dos Jerónimos, 3 R/C • 1400-029 Lisboa 
Delegação   Rua João de Paiva, 11 • 1400-225 Lisboa 

Horário de atendimento: Sede - 2ª a 6ª feira, das 09h30 às 18h00 
Delegação: 2ª a 6ª feira, das 09h30 às 13h00 e 14h30 às 18h00 

E-mail: secretaria@jf-belem.pt • www.jf-belem.pt • Facebook/juntafreguesiabelem  

ORGANIZAÇÃO 

 

JUNTA DE FREGUESIA 
DE BELÉM 

 


