
APÊNDICE  AO REGULAMENTO CBVP OPEN 2020/2021 

6ª ETAPAS – SAQUAREMA/RJ 

1.  FINALIDADE  

Regulamentar o formato de competição da 6ª etapa do CBVP OPEN que por razões da COVID 19 

está sendo modificada do previsto no regulamento da temporada 2020/2021. 

2. COMPOSIÇÃO 

a. torneio qualifying 

26 duplas do ranking 

02 Wild Card 

Total – 28 duplas 

      

b. Torneio Principal 

     15 duplas do ranking 

01 wild card 

08 duplas do qualfying 

Total – 24 duplas 

 

Observação: quando o Wild Card do torneio principal não for utilizado este será transferido 

para o torneio qualifying que passará a ter 03(três) convites da CBV. 

 

3. FORMATO DA COMPETIÇÃO 

➢ 1º dia  - Quinta-feira – Torneio qualifying 

➢ 2º dia – Sexta-feira – Fase de grupos/8ª de final 

➢ 3º dia – Sábado – 4ª de final e semifinal 

➢ 4º dia – Domingo – Disputa de 3º lugar e final 

*Esta ordem poderá ser modificada em decorrência da grade de transmissão da TV. 

 

4. SISTEMA DE DISPUTA  

a. Torneio Qualifying 

O prescrito no regulamento. 

 

b. Torneio Principal 

 O prescrito no regulamento.  

 

 

 

 



5. INSCRIÇÃO  

a. As inscrições serão livres de acordo com a conveniência dos jogadores. 

b. Duplas inscritas além do número permitido na etapa serão consideradas reservas. 

 

6. SUBSTITUIÇÃO 

Após o encerramento das inscrições, as substituições poderão ocorrer até as 19:00h do dia que 

antecede a fase pela qual a dupla estiver inscrita. Autorizada a substituição a equipe médica 

estará disponível para realizar o teste da COVID 19 do atleta substituto até as 19:00h do dia que 

antecede a fase pelo qual estiver inscrito. Duplas reservas que pretendam substituir duplas que 

por qualquer motivo estiverem impedidas de participar da etapa deverão confirmar presença no 

CDV (local do evento) até as 19:00h do dia que antecede a fase que estiver inscrita com os testes 

obrigatórios validados. 

Para o torneio principal, a solicitação de substituição será avaliada e 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 duplas relacionadas, caso não, a dupla com 

melhor ranking que perdeu na disputa de vaga no torneio classificatório será convidada para 

compor a relação das duplas do torneio principal. Para o torneio qualifying, a nova formação só 

permanecerá relacionada na competição se o somatório das pontuações individuais permitir 

que permaneçam ficar entre as duplas relacionadas, caso isto não se confirme será convidada 

para compor a relação a dupla reserva com melhor ranking entre as duplas inscritas presentes 

no CDV (até as 19:00) com os testes exigido pelo protocolo de segurança validados. 

Em caso de um atleta testar positivo para a COVID 19 na sua chegada ao CDV a dupla poderá 

realizar uma substituição devendo o atleta substituto está presente no CDV até as 19:00h para 

realização do teste da COVID 19. O atleta substituto deverá apresentar teste RT-PCR não 

detectado no prazo estabelecido no protocolo. Esse artificio não contará para o número de 

substituições que o atleta poderá realizar na temporada prevista em regulamento. 

Atletas de duplas reservas poderão substituir atletas de duplas nos torneios principal e qualifying 

antes do início da competição. Para isto, basta enviar solicitação de exclusão e enviar formulário 

de substituição para a UVP. Deverão apresentar RT-PCR da Covid 19 no prazo estabelecido. 

Atletas que foram eliminados no torneio qualifying poderão substituir atletas no torneio 

principal. Se isto vier ocorrer a premiação(se for o caso) e pontuação do torneio qualifying serão 

desconsiderados e será validado a premiação e pontuação do torneio principal. 

 
7. PONTOS PARA O RANKING 

Atletas que tenham participado no torneio qualifying e tenham substituído atletas do torneio 
principal receberão pontuação correspondente a melhor classificação na competição. 

 



 

 8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

disposições deste apêndice e as consequências que delas possam emanar. 

b. As diretrizes aqui contidas complementam o regulamento em vigor. 

b. Caberá exclusivamente à CBV e Comissão de atletas, através de seus representantes, 

resolver os casos omissos e interpretar, sempre que necessário, o disposto neste 

regulamento. 


