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NOTA OFICIAL Nº 121//22

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2022.
De ordem do Sr. Presidente e de acordo com as
normas legais vigentes para conhecimento das
Federações Filiadas e a devida execução de todos
aqueles que devem obediência à legislação em
vigor, publica-se o seguinte:
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1. MOVIMENTAÇÕES DE ATLETAS
Segue, em anexo, o relatório com as movimentações de registros.

Camila de Carvalho e Carvalho
Gerente de Projetos Especiais
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Unidade: Vôlei de Praia
voleidepraia@volei.org.br
1. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUALIFYING DA 2ª E 3ª ETAPAS DO
CIRCUITO BRASILEIRO DE VOLEI DE PRAIA SUB 19.

A Unidade de Vôlei de Praia da CBV, vem por meio desta atualizar os critérios de participação no
torneio qualifying da 2ª e 3ª etapas do Circuito Brasileiro de Volei de Praia Sub 19.
1)
Total máximo de equipes participantes por competição no torneio qualifying (masculina e
feminina): 24 equipes.
2)
Não existe mais limitação de classificação por estado nas seletivas regionais. Ou seja, se
o mesmo estado obtiver a 1ª, 2ª e 3ª colocações nas seletivas ele poderá enviar a 1ª colocada para
o torneio principal, e a 2ª e 3ª colocadas para participarem do torneio qualifying.
3)
Ordem de prioridade para confirmação de participação no torneio qualifying:
• 1ª prioridade de confirmação de vaga: As 2 (duas) equipes que ficaram em 2º e 3º lugares nas
seletivas regionais;
• 2ª prioridade de confirmação de vaga: Estado que participou da seletiva e não obteve
classificação nem para o torneio principal e nem o torneio qualifying, e que não tinha uma equipe já
classificada entre as 05 primeiras do ranking no torneio principal. Máximo de 01 (uma) indicação;
• 3ª prioridade de confirmação de vaga: Estados que não realizaram seletivas e que não possui
uma vaga entre as 05 primeiras do ranking no torneio principal. Máximo de 01 (uma) indicação;
• 4ª prioridade de confirmação de vaga: Qualquer dupla que queira participar, esteja inscrita e que
não esteja enquadrada nos critérios anteriores. Será considerada esta lista de reserva para como 4ª
prioridade desde que a dupla esteja inscrita no site no período regular.
A ordem de confirmação das equipes de cada grupo acima se dará pela ordem do ranking
nacional por federação estadual para a etapa, e se encerra no preenchimento da 24ª equipe.
4)
Se o estado sediante do evento, pelos critérios acima, não tiver ao menos uma dupla
classificada no torneio principal, ou qualifying, o mesmo poderá entrar como a dupla 24ª colocada
no torneio qualifying.

Todas as equipes devem estar inscritas dentro dos prazos normais estabelecidos e
divulgados pela CBV.
Em caso de dúvida favor enviar email para voleidepraia@volei.org.br
Atenciosamente,

Guilherme Luiz Marques
Gerente de Vôlei de Praia
Esta Nota Oficial com os assuntos editados passa a ter validade e produzir efeitos legais a
partir desta data.

