Atualizações desta versão – V3
• Definição das datas limites da indicação para 2ª e 3ª etapas do Sub19
(slide 09);
• Observações Gerais: Sugerimos que os atletas já estejam federados pelos
estados participantes (Federação e CBV) – (Slide 11);
• Inscrição via Clubes/CBC também para 2ª etapa do Sub19 e datas limites
para indicação via Clube (Slide 19);
•

Caso não seja realizado a seletiva por um Grupo, como ficam as
indicações das duplas por estados (slide 20);
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CBV – Vôlei de Praia
Este documento é a terceira versão (V3 12042022) do projeto Seletivas
Regionais, que foi apresentado as federações estaduais, comitês e comissões
ligadas ao Vôlei de Praia.
Ao longo das apresentações, os envolvidos tem levantados questões que
contribuem para novas tomadas de decisões e definições deste projeto.
Agradecemos a contribuição e participação de todas as Federações!
Especial agradecimento a Comissão Executiva dos Campeonatos Brasileiros
de Seleções de Vôlei de Praia.

Motivos
• Eventos de base com equipes de nível técnico muito diferentes;

• Investimento alto de participação(passagem e etc...) X benefícios esportivos ao final;

Como poderíamos melhorar o cenário?
• Criar formato que as equipes joguem mais antes de chegar no brasileiro;
• Criar a cultura no sistema brasileiro de só avançar as equipes mais preparadas.

Pilares Estruturais de um desenvolvimento sustentável

Campeonato
Brasileiro
CBC
Assistência
Talentos

Seletivas
Regionais

Qual é a ideia?
• Reunir as 27 federações em 7 grupos;
• As federações estaduais, de cada Grupo, realizarão seletivas regionais que indicarão
equipes para os Campeonatos Brasileiros de base e adulto;
• Cada Grupo terá total liberdade para definir os critérios das suas seletivas.

7 REGIÕES/GRUPOS

AC, AM,
RR, RO

AP,MA,
PA, TO

CE, PB,
PI,RN
AL, BA,
PE, SE
ES, MG,
RJ, SP

DF, GO,
MS, MT
PR, SC,
RS

Participação da CBV
• A CBV indicará a data limite para os Grupos indicarem seus selecionados;
• Para a temporada de 2022, as federações sedes das Seletivas Regionais, receberão o
valor bruto de R$ 5.000,00 para fins de apoio operacional a ser utilizado na execução do
evento. A federação deverá estar em dia com suas prestações de contas com a CBV.
Será necessário enviar a prestação de contas para a CBV. Especial cuidado no
pagamento de pessoal onde os impostos incidentes deverão ser executados.
• Para as próximas temporadas, continuaremos com investimento nas seletivas, mas a
ideia é que cada seletiva possa indicar mais equipes de outras categorias. Aprendendo
a trabalho em conjunto, o sistema de seletiva deve ser otimizado.

Calendário e Datas de Indicação
Evento: De 19 a 22 de junho
Local: Vila Velha, ES

Limite para indicação: 06 de junho

Evento: De 28 a 30 de agosto
Local: Natal, RN

Limite para indicação: 08 de agosto

Evento: De 19 a 21 de outubro
Local: Maceió, AL

Limite para indicação: 03 de outubro

Evento: a definir
Local: a definir

Limite para indicação: a definir
Data a confirmar

Se quiser receber o benefício do CBC (slide 19) a inscrição desta equipe/Clube deve ocorrer aproximadamente
30 dias do evento (Para indicação da 2ª etapa do Sub19 em 20 de julho e da 3ª etapa em 12 de agosto);

TEMPORADA 2022 – Seletivas Regionais

Formato atual:
Times – Atletas mesma Federação
24 Times no Qualifying
16 Times no Principal (12Rank + 4Quali)

Formato atual:
Times – Atletas mesma Federação
24 Times no Qualifying
16 Times no Principal (12Rank + 4Quali)

Formato atual:
Times – Aberto
40 Times no Qualifying
16 Times no Principal (8Rank + 8Quali)

Proposta do novo formato:
.Realizar uma Etapa do Regional

Proposta do novo formato:
.Realizar duas Etapa do Regional

.1º Colocado vai direto para o Torneio
Principal ( 5Rank + 7Regional + 4 Quali)

.1º Colocado vai direto para o Torneio
Principal ( 5Rank + 7Regional + 4 Quali)

Proposta do novo formato:
.Realizar uma Etapa do Regional
(indicação apenas para a ultima etapa
de 2022)

.2ºe 3º colocados ganham direito a
vagas no Qualifying. O torneio
qualifiyng não será mais aberto.

.2ºe 3º colocados ganham direito a
vagas no Qualifying. O torneio
qualifiyng não será mais aberto.

.Indicados ganham vaga no Qualifying.
Ainda em estudo do melhor formato.

TEMPORADA 2022 – Seletivas Regionais de Base
Observações para o Sub17 e Sub19:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada seletiva poderá indicar no máximo duas duplas por estado;
Sugerimos que os atletas já estejam federados pelos estados participantes (Federação e CBV);
A 1º colocada ganha vaga direto o Torneio Principal;
O torneio principal do CBVP é jogado com 16 equipes ( 5 equipes com o melhor ranking de
entrada, mais 7 equipes indicada pelas seletivas regionais e mais 04 equipes que se classificam no
torneio Quali.
A 2º e 3º colocadas nas seletivas regionais ganham vagas para o torneio Qualifying do CBVP;
O torneio Qualifying do CBVP não será mais aberto e será jogado com 16 equipes. 14 indicadas
pelas seletivas regionais e 2 vagas a definir.
Caso algum atleta desista de jogar a fase nacional, esse poderá ser substituído por outro que tenha
disputado a fase regional do mesmo estado;
As seletivas poderão ser jogadas por qualquer atleta, independente se o estado já tiver uma vaga
no torneio principal pelo ranking;
A equipe que conquistar a vaga pela seletiva do regional, não poderá ser a equipe indicada pela
federação para o torneio principal, caso a federação já tenha direito a uma equipe entre as 5
primeiras do ranking.

TEMPORADA 2022 – Seletivas Regionais Adulto

A definição da quantidade de equipes indicadas das seletivas, assim como em
que posição estas equipes entrarão no torneio qualifying, ainda estão sendo
estudadas.

Quantidade de Seletivas Regionais para 2022
7 Regiões x 1 evento seletivo para o Sub17 : Total de 7 seletivas
para o Sub 17

7 Regiões x 2 eventos seletivos para o Sub19 : Total de 14
seletivas para o Sub 19

7 Regiões x 1 evento seletivo para o Adulto : Total de 7 seletivas
para o Adulto

Formato de competição - Regional
Cada Região ficará livre para escolher o formato e tudo que envolva a competição como:
• Sistema de disputa

• Quantidade de participantes
• Política de arbitragem e mesária (quantidade e valores)

• Infraestrutura oferecida aos participantes
• Valor de inscrição
• Premiação

Formato de competição - Regional
Anexo segue um Guia que poderá ajudar com algumas referências para realização dos
eventos.
No Guia seguem algumas sugestões que vão desde itens de despesa, dentro de uma
organização de eventos, até alguns formatos de competição para serem utilizados como
referência.
Exemplo: Formato de disputa para competição com 08 duplas em 02 quadras.
O exemplo usado é o mesmo formato de competição do Top8 do CBVP.

Formato de competição – (8 Equipes/ 2 dias/ 2 quadras)
Masculino
Grupo 1 Grupo 2
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4

Feminino
Grupo 1 Grupo 2
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4

Prestação de Contas
Ao final de cada Seletiva Regional, o organizador deverá enviar:
• Fotos do eventos
• Fotos do podium
• Tabela de jogos

Enviar para voleidepraia@volei.org.br

Acordo GOL
Conseguimos contemplar 216 passagens com o acordo GOL da CBV neste projeto
conforme as condições abaixo:
• Para todos os Grupos de Federações com um limite de 8 solicitações de passagens por
Federação Estadual e somente para atletas;
• Apenas para solicitação até 09 de agosto quando encerra o contrato vigente. Para o
próximo contrato não se pode garantir a permanência e então sugerimos a utilização
deste benefício até agosto;
• A execução do acordo GOL é a mesma já existente para os campeonatos do CBVP. Ou
seja, a retirada do bilhete e compra devem ser feitas no aeroporto;
• Anexo seguem as instruções sobre o acordo GOL.

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)
As etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (base e adulto) começarão a ser contempladas com os benefícios
do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC);

Para a 2ª e 3ª Etapas do CBVP Sub 19 de 2022 ( 2ª e 3ª indicação das Seletivas Regionais) a competição poderá
contar com a inscrição de 08 Clubes em cada gênero em cada competição;
Ou seja, se a sua equipe estiver representando um Clube, e o mesmo filiado ao CBC, ela receberá o benefício das
passagens aéreas para a 2ª e 3ª Etapa do CBVP Sub 19;
Para receber este benefício a inscrição desta equipe/Clube deve ocorrer aproximadamente 30 dias do evento
(Para indicação da 2ª etapa do Sub19 em 20 de julho e da 3ª etapa em 12 de agosto);

A preferência será dada de acordo com o ranking. Ou seja, as 05 equipes classificadas direto para o torneio
principal pelo ranking, e na sequencia as 07 equipes indicadas pelas regionais e depois as duplas indicadas para o
torneio qualifying;
Sugestão, comecem a procurar os Clubes locais pois o Vôlei de Praia iniciará uma migração para este universo.
Mais informações em breve!

E se alguma Região/Grupo não realizar a seletiva?
Caso alguma Região/Grupo não realize a Seletiva, e portanto não tenha os indicados nas datas limites
apontadas (Slide 09), cada Federação poderá indicar apenas uma dupla por gênero conforme abaixo:

1) Apenas poderá ser indicada 01 dupla por gênero;
2) A dupla entrará na 1ª rodada do torneio Qualifying (exceto se o estado tiver uma vaga entre as 05
primeiras do ranking. Neste caso ela estará no torneio principal);
3) O torneio Qualifying é jogado em 01 dia e terá três rodadas:
•
1ª rodada entre as federações que não realizaram as seletivas,
•
2ª rodada com as indicadas + vencedores da 1ª rodada,
•
e a 3ª rodada para a decisão das 04 vagas para o torneio principal;
OBS: A não realização da Seletiva irá liberar a vaga da Região/Grupo no torneio principal. Esta vaga será
preenchida pelas equipes indicadas pelas Região/Grupo para o torneio Qualifying. Em breve mais
informações sobre este critério.

O que esperamos no final!

• Criar um metodologia no sistema brasileiro que seja fruto de um trabalho
integrado entre todas as federações nacionais, que possibilite o interesse
de mais praticantes e que ajude no desenvolvimento do vôlei de praia.

Qualquer dúvida favor enviar e-mail para voleidepraia@volei.org.br

Obrigado!

