APÊNDICE AO REGULAMENTO CBVP OPEN 2020/2021
2ª e 3ª ETAPAS – SAQUAREMA/RJ
1. FINALIDADE
Regulamentar o formato de competição da 1ª 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
18 duplas do ranking
02 Wild Card
Total – 20 duplas
b. Torneio Principal
15 duplas do ranking
01 wild card
04 duplas do qualfying
Total – 20 duplas

3. FORMATO DA COMPETIÇÃO
➢
➢
➢
➢

1º dia - Quinta-feira – Torneio qualifying
2º dia – Sexta-feira – Fase de grupos
3º dia – Sábado – Repescagem, quartas-de-final e semifinal
4º dia – Domingo – Disputa de 3º lugar e final

4. SISTEMA DE DISPUTA
a. Torneio Qualifying
O prescrito no regulamento da competição (eliminatória simples) passando 04 duplas
para o torneio principal
b. Torneio Principal
As 20(vinte) duplas serão divididas em 05 grupos de 04 equipes, Grupos “A”, “B”, “C”, “D” e
“E” obedecendo o ranking da etapa.
A distribuição das duplas dentro dos grupos será feita como segue abaixo:
➢
➢
➢
➢
➢

GRUPO A – R1, R10, R11 e R20
GRUPO B – R2, R9, R12 e R19
GRUPO C – R3, R8, R13 e R18
GRUPO D – R4, R7, R14 e R17
GRUPO E - R5, R6, R15 e R16

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 critérios previstos
no regulamento da temporada.

c. 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 11

➢

1º grupo B: vencedor jogo 13

➢

1º grupo C: vencedor jogo 15

➢

1º grupo D: vencedor jogo 17

➢

1º grupo E: vencedor jogo 19

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

e.

➢

2º grupo A: perdedor do jogo 11

➢

2º grupo B: perdedor do jogo 13

➢

2º grupo C: perdedor do jogo 15

➢

2º grupo D: perdedor do jogo 17

➢

2º grupo E: perdedor do jogo 19

Serão considerados os terceiros colocados de cada grupo os vencedores dos
seguintes jogos:
➢ 3º grupo A: vencedor do jogo 12
➢ 3º grupo B: vencedor do jogo 14
➢ 3º grupo C: vencedor do jogo 16
➢ 3º grupo D: vencedor do jogo 18
➢ 3º grupo E: vencedor do jogo 20

f. Diagrama de jogos – Fase classificatória.
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g. Fase eliminatória

g.I Posições dos 1ºs colocados de cada grupo (1º a 5º ):
Serão preenchidas pelas 04 equipes com melhores índices técnicos (pontos averages) que
terminarem a fase anterior em 1º (primeiro) lugar dos grupos “A”, “B’, “C”, “D” e “E” e ocuparão
as posições no Round 2 (quartas-de-final). O 5º colocado ocupará a posição no

round 1

(repescagem) 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”), caso empate:

2.

Colocação no ranking de duplas para a etapa.

g.II Posiçõesdos 2ºs colocados de cada grupo (6º ao 10º) :
Serão preenchidas pelas equipes que terminarem a fase anterior em 2º (segundo) lugar dos
grupos “A”, “B’, “C”, “D” e “E” e ocuparão as posições no Round 1 conforme diagrama da
letra “h” após sorteio. A classificação das duplas será definida de acordo os critérios abaixo:
1.

Pontos average (pontos “pró” divididos pelos pontos “contra”), caso empate:

2.

Colocação no ranking de duplas para a etapa.

g. III Posições dos 3ºs colocados de cada grupo (11º e 12º):
Serão preenchidas pelas duas equipes que terminarem a fase anterior em 3º (terceiro) lugar
com melhores índices técnicos dos grupos “A”, “B’, “C”, “D” e “E” 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”), caso empate:
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:

REPESCAGEM - Round 1

4ª DE FINAL - Round 2
1ª A1,B1,C1,D1 e E1

1º SORTEIO (A2,B2,C2,D2 e E2)

SEMIFINAL

FINAL

R1
JOGO 5

JOGO 1
JOGO 9
4º SORTEIO (A2,B2,C2,D2 e E2)
4ª A1,B1,C1,D1 e E1
5ª A1,B1,C1,D1 e E1

R5

R5

R4
JOGO 6

JOGO 2
JOGO 11
< 3º A,B,C e D
3ª A1,B1,C1,D1 e E1
2º SORTEIO (A2,B2,C2,D2 e E2)

R3
JOGO 7

JOGO 3
JOGO 10
5º SORTEIO (A2,B2,C2,D2 e E2)
2ª A1,B1,C1,D1 e E1
3º SORTEIO (A2,B2,C2,D2 e E2)

R2
JOGO 8

JOGO 4

P9

3º LUGAR

> 3º A,B,C, D e E
P10

As 04 melhores equipes colocados dos grupos A,B,C,D e E serão direcionados nos jogos 5,6,7 e 8 no round
2.
A 5ª equipe melhor classificada em 1º lugar nos grupos A,B,C,D e E, será direcionada para o jogo 5 no round
1.
Os sorteios 1,2,3, 4 e 5 serão entre as equipes classificadas em segundo lugar de cada grupo;
As 02 equipes melhores equipes classificadas em 3º lugar nos grupos A,B,C,D e E serão direcionadas para os
jogos 2 e 4.
Não poderão ocorrer jogos entre as duplas do mesmo grupo nos rounds 1 e 2 a menos que a combinação
entre as duplas classificadas impossibilite este princípio. Neste caso iremos considerar jogos repetidos
entre times do mesmo grupo na repescagem.

i. Prescrições diversas
A ordem dos jogos poderá ser trocada conforme conveniência da Direção da Competição.
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.

5. INSCRIÇÃO
a. A data de abertura das inscrições – 27 de setembro de 2020
b. As inscrições serão livres de acordo com a conveniência dos jogadores.
c. 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 está inscrita.
Para o torneio principal, 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 15 duplas relacionadas, caso não, a dupla com melhor ranking
que perdeu na disputa de vaga será convidada para compor a relação das duplas do torneio
principal. No caso do torneio qualifying, será convidada a dupla reserva com melhor ranking
entre as duplas inscritas e assim por diante.
Em caso de um atleta testar positivo para a COVID na sua chegada ao CDV a dupla poderá
realizar uma substituição. 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. Premiação, se for o caso e pontuação do torneio qualifying serão desconsiderados
e será validado a premiação e pontuação do torneio principal.

7. PREMIAÇÃO
Todos os pagamentos de prêmios relativos a 2ª etapa serão feitos por meio de crédito em conta
corrente vinculada a uma agência Banco do Brasil.

PREMIAÇÃO OPEN 2020/2021 - 2ª Etapa
CLASS PARTIC VALOR POR DUPLA
TOTAL
Valor Individual
1º
1x2
R$ 47.000,00
R$ 94.000,00
R$ 23.500,00
2º
1x2
R$ 31.800,00
R$ 63.600,00
R$ 15.900,00
3º
1x2
R$ 21.800,00
R$ 43.600,00
R$ 10.900,00
4º
1x2
R$ 18.000,00
R$ 36.000,00
R$ 9.000,00
5º/8º 4 x 2
R$ 11.650,00
R$ 93.200,00
R$ 5.825,00
9º/12º 4 x 2
R$ 8.300,00
R$ 66.400,00
R$ 4.150,00
13º/15º 3 x 2
R$ 7.200,00
R$ 43.200,00
R$ 3.600,00
16º/20º 5 X 2
R$ 6.000,00
R$ 60.000,00
R$ 3.000,00
21º/24º 4X 2
R$ 4.750,00
R$ 38.000,00
R$ 2.375,00
TOTAL
R$ 538.000,00
* Serão premiadas as 04 duplas com melhores pontos averages que perderam na 2ª rodada do
torneio qualifying. Serão considerados para fins de cálculo de pontos averages apenas os
pontos disputados na 2ª rodada do torneio qualifying (disputa de vagas).
Atletas que tenham participado no torneio qualifying e tenham substituído atletas do torneio
principal receberão premiação correspondente a melhor classificação na competição.

8. PONTOS PARA O RANKING
PONTOS PARA O RANKING
2020/2021 2ª ETAPA
1º
2º
3º
4º
5º/8º
9º/12º
13º/15º
16º/20º
21º/24º
25º/32º
33º/36º

200
180
160
140
120
110
100
90
80
60
40

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

9. 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 e Comissão de atletas, através de seus representantes,
resolver os casos omissos e interpretar, sempre que necessário, o disposto neste
regulamento.

