
 

 

REGULAMENTO DO 1º TORNEIO DE VERÃO DA OAB/SC 

 

 

DA FINALIDADE  

Art. 1 - O 1º Torneio de Verão da OAB/SC terá duas modalidades esportivas, 

quais sejam, Futevôlei e Vôlei em dupla, constituindo-se em prática desportiva 

privativa dos advogados regularmente inscritos na Seccional de Santa Catarina e 

obedecerá as determinações estabelecidas no presente regulamento, sendo 

coordenado pela Comissão Estadual de Esportes com o intuito de promover a 

integração e confraternização da classe através do esporte-lazer. 

Parágrafo Único – A participação dos Advogados no supracitado evento é 

espontânea, ficando isenta a OAB/SC de qualquer responsabilidade por eventuais 

danos que possam vir a sofrer em razão da sua decorrência. 

 

DOS PARTICIPANTES  

Art. 2º. Poderão participar, mediante inscrição prévia, todas as advogadas e 

advogados e/ou estagiárias e estagiários das subseções do estado de Santa 

Catarina, desde que não estejam suspensos, licenciados ou impedidos de 

exercerem a advocacia. 

 

INICIO E LOCAL  

Art. 3º. O 1º Torneio de Verão da OAB/SC será realizado no dia 17/03/2018, a 

partir das 09:00 hs, no Arena Beach Floripa, na Rua Vera Linhares de Andrade, 

s/n.º (entre a World Gym e o Morro da Lagoa), Corrego Grande – 

Florianópolis/SC, e disputada em conformidade com o presente regulamento e 

pelas regras da modalidade de futevôlei.  

 

INSCRIÇÕES  

Art. 4º. A inscrição das equipes será realizada até dia 09/03/2017, através de 

ficha de inscrição que é parte integrante desde regulamento, sendo ao final 

direcionada ao email do Presidente da Comissão de Esportes da OAB/SC, qual 



 

seja, julianobizatto@hotmail.com acompanhado do comprovante de pagamento 

da taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). 

§1º - O boleto da taxa de inscrição deverá ser emitido na página da OAB/SC, 

através do link disponibilizado na página oficial da OAB/SC, juntamente com o 

presente regulamento.  

 

SOBRE O JOGO: FUTEVÔLEI 

Art. 5º. A forma de disputa dos jogos será definida conforme o número de duplas 

inscritas, sendo o sorteio dos jogos realizado também na data dos jogos.  

 

Art. 6º. Todas as partidas terão apenas 01 (um) set de 18 pontos e, caso haja o 

empate, (ex: 17 x 17) o jogo continua até que 2 pontos de diferença sejam 

alcançados.  

§1º O saque será de forma livre.  

 

Art. 7º. Nos jogos da semifinal e final, os confrontos entre as duplas serão 

também em apenas 01 (um) set, no entanto até 21 pontos.  

 

Art. 8º. Os jogos serão dirigidos por árbitros escolhidos pela Comissão 

Organizadora, sendo aplicada as regras oficiais de Futevolei.  

§1º. Seja por lesão, ou por qualquer outra motivação, a dupla não terminar o 

confronto, por insuficiência de atletas e/ou abandonar o local da competição por 

ato de indisciplina, proporcionando favorecimento próprio ou de terceiros, caso 

esteja em vantagem no marcador, ou empatando o jogo, será considerada 

perdedora por “WO”, atribuindo-se ao seu adversário os pontos do confronto.  

§ 2º. A dupla que não estiver em quadra no horário marcado do jogo, com 

tolerância de 15 (quinze) minutos, será considerada perdedora por “WO”, 

atribuindo-se ao seu adversário os pontos do confronto.  

 

Art. 9º. Não é obrigatória a utilização de uniforme igual das duplas. 
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Art. 10º. A identificação do atleta/advogado será feita, obrigatoriamente, pela 

apresentação da carteira profissional da OAB/SC.  

 

SOBRE O JOGO: VÔLEI 

Art. 11º. O torneio de vôlei de duplas (misto) será realizado de acordo com as 

regras estabelecidas pela Federação Internacional de Volley Ball (FIBV), 

adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para voleibol de praia, e 

pelo que dispuser este regulamento. 

 

Art. 12º. As duplas poderão ser formadas tanto por homens, como mulheres ou 

ainda de forma mista. 

 

Art. 13º. As partidas serão disputadas em melhor de 3 sets e será declarada 

vencedora a equipe que vencer 2 sets, sendo os dois primeiros sets jogados em 

15 pontos e, em caso de empate, o set decisivo em 12 pontos – em todos os sets 

há necessidade de no mínimo 2 pontos de vantagem. 

 

Art. 14º. A forma de disputa dos jogos será definida conforme o número de duplas 

inscritas, sendo o sorteio dos jogos realizado também na data dos jogos.  

PUBLICIDADE DOS ATOS  

 

Art. 15º. A Comissão de Esportes da OAB/SC se reserva no direito de alterar este 

regulamento até à data do evento, respeitando a publicidade que deverá ser pelos 

canais:  

a) Email do Presidente da Comissão de Esportes da OAB/SC  

b) site: www.oab-sc.org.br;  

 

PREMIAÇÃO  

Art. 16º. Serão distribuídas as seguintes premiações:  

a) A dupla campeã receberá troféus, e as duplas vice-campeão e terceiro lugar 

receberão medalhas.  

 



 

 

DELIBERAÇÕES FINAIS  

Art. 17º. A comissão organizadora é formada pela Comissão de Esportes da 

OAB/SC.  

Parágrafo único - Caberá à Comissão Organizadora elaborar e fazer cumprir o 

presente regulamento; receber e homologar as inscrições dos atletas; e por fim 

acompanhar a elaboração do sorteio e formação da tabela de jogos que serão 

definidos no dia do torneio, conforme número de duplas inscritas.  

 

Art. 18º. Os casos omissos, que importam em decisão imediata para o 

prosseguimento do torneio, serão decididos pelos membros da Comissão de 

Esportes juntamente com um dos representantes das duplas.  

 

CRONOGRAMA  

Art. 19º. O cronograma do evento se dará da seguinte forma:  

09/03/2018 – Inscrição  

17/03/2018 – Sorteio/Torneio/Premiação e Confraternização. 

 

 

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

Juliano Conrado Bizatto 

Presidente da Comissão de Esportes da OAB/SC 


