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1º OPEN DE PETECA DO CLUBE NÁUTICO 

Julho/2017 

 

REGULAMENTO  GERAL 

I – DOS OBJETIVOS 

A)  O 1º Open de Peteca, tem por objetivos oferecer oportunidade aos sócios do clube de vivenciarem um torneio 

competitivo com a participação de atletas convidados, respeitando limites e rendimento individual de cada competidor 

em   prol de uma equipe coesa, visa dar continuidade aos torneios de peteca de nossa cidade, e também resgatar o sócio 

e familiares para o convívio com o lazer;                                                                                                                                                                                              

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

A)  Este Regulamento é o conjunto de normas e disposições do 1º Open de Peteca do Clube Náutico, e obriga obediência 

aos que com ele tenham relação; 

 

B) Serão considerados conhecedores do Regulamento Geral do 1º Open de Peteca e  das Regras Oficiais de Peteca, 

todos os participantes, que se submeterão, sem reserva, à todas as suas disposições e consequências. 

III – DA COMPETÊNCIA  E  LOCAL DOS JOGOS 

A) O Clube Náutico através da Diretoria Renovação, Diretoria de Peteca e do DESEL - Departamento de Saúde Esportes 

e Lazer do Clube Náutico  promovem, coordenam, organizam e executam o  1º Open de Peteca do Clube Náutico.  

 

B) Os jogos serão realizados no Ginásio do Clube Náutico nas respectivas datas e horário: 

21/07, 22/07 e 22/07  

   28/07, 29/07 e 30/07 

    

IV – DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES 

 

A) O 1º Open de Peteca do Clube Náutico é aberto a público externo convidado. 

B) As inscrições dos jogadores será individual, em formulários próprios cedidos pelo Clube no período de : 18/06  a  

06/07. O  sorteio para composição das chaves acontecerá no dia 13/07 às 19h00 e os jogos terão início dia 21/07/2017. 

 

C) A taxa de inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais) deverá ser paga junto à secretaria do Clube para que o atleta 

esteja em condição de participar dos jogos. Logo após o pagamento da inscrição o atleta deverá se deslocar ao DESEL 

e preencher a ficha de inscrição, devendo ser indicado pelo atleta sua categoria e nível técnico, cabendo a ele total 

responsabilidade sobre as informações. Caso a ficha de inscrição não seja preenchida pelo atleta no DESEL até 48 
horas após o pagamento da inscrição o mesmo será impossibilitado de participar do Torneio. 

C.1) O valor da inscrição dá direito a participação do atleta no campeonato, uma camisa, e na festa de 

confraternização. 

Caso o atleta queira levar acompanhantes na confraternização do torneio , deverá o mesmo adquirir a 

adesão até o dia 23/07. Valor: R$ 20,00 (vinte reais). 

Acompanhantes que não são associados devem retirar convite no clube para terem acesso ao mesmo. 

 

V – DA DISCIPLINA  E  DAS PENALIDADES 

 

A) O 1º Open de Peteca do Clube Náutico será regido pelo presente regulamento e pelas regras Oficiais  em vigor na 

Condeferação Brasileira de Petaca (CBP); 



B) Se uma equipe não comparecer  em qualquer um de seus  jogos previamente marcados, ela perderá por WO, ficando 

a equipe desclassificada do campeonato, e todos os seus jogos terão o resultado de 2 x 0 (placar dos SET’s: 25x0 e 

25x0) para as equipes  que iriam enfrentar. 

 

C) SÃO PASSÍVEIS DE PUNIÇÃO, todos os participantes que, ligados direta ou indiretamente ao 1º Open de Peteca 

do Clube Náutico, provocarem  tumultos ou que tentarem desvirtuar as finalidades dos jogos. 

D) Em caso de descumprimento de alguma regra o atleta será punido. Todo ato antiesportivo irá excluir o atleta do 

campeonato e proibi-lo de disputar o próximo campeonato no clube 

E) As penalidades a que se referem ao item C deste artigo, podem  ser advertência verbal, escrita, suspensão ou 

eliminação do Torneio, dependendo da gravidade dos fatos, porventura ocorridos. 

OBS. Se houver casos mais graves, o associado será punido administrativamente. 

 

F) As categorias em disputas serão A, B, C, Master e Iniciantes.  

 

G) O sorteio para composição das chaves, por categoria e nível técnico dos jogadores, será realizado pela Diretoria de 

Peteca no dia 13/07 às 19h00 no Mirante, onde serão respeitadas as informações cedidas pelo atleta no ato da inscrição, 

porém se houver alguma discrepância a comissão organizadora juntamente com a Diretoria de Peteca poderá recusar 

a inscrição ou alterar a categoria e nível indicado pelo atleta. 

 

VI – DA PREMIAÇÃO 

 

A) Serão oferecidos troféus para os atletas das equipes campeãs e vice-campeãs de cada categoria e medalhas para os 

terceiros colocados. Serão premiados também com troféus os atletas destaques das categorias A, B e C. 

 

VII – DA COMISSÃO JULGADORA  E  DOS RECURSOS 

 

A) A Comissão Julgadora da competição a que se refere este regulamento é composta  pelos Coordenadores do DESEL, 

Membros da Diretoria RenovAção que não estejam envolvidos na competição na respectivas categoria do reclamante, 

Diretoria de Peteca, e sócios convidados pelo DESEL. 

 

B) Em qualquer fase do 1º Open de Peteca do Clube Náutico, a equipe que se julgar lesada em assuntos referentes aos 

jogos, ou inscrições de atletas, poderá recorrer à Comissão Julgadora. 

 

C) O recurso deverá ser entregue POR ESCRITO E ASSINADO  pelo representante da equipe em no máximo, 30 

(trinta) minutos após o encerramento do jogo em questão, juntamente com  uma taxa de R$50,00 por recurso. 

 

D) A apresentação de provas, quando necessárias, caberá unicamente ao(s) reclamante(s), e deverão ser entregues em, 

no máximo 48 HORAS ÚTEIS após o jogo em questão; 

 

E) Não serão aceitos recursos de terceiros; 

 

F) Caberá unicamente à Comissão Julgadora deste evento, julgar os recursos à ela enviados 

 

G) As decisões emanadas da Comissão Julgadora desta competição, são inapeláveis 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A) A tolerância para atrasos em qualquer partida será de 15 (quinze) minutos contados à partir da hora marcada para o 

início da mesma. 

 

B) Os dois primeiros sets se resolvem quando uma das equipes atingir a contagem de 25 (vinte e cinco) pontos, 

obrigatoriamente com 2 (dois) pontos de diferença. No caso da contagem de um dos dois primeiros sets chegar a 25 

(vinte e cinco) pontos com a diferença de apenas 1 (um) ponto, o set se resolverá quando uma equipe atingir 30 pontos.  



O terceiro set, quando houver, se resolve quando uma das equipes atingir a contagem de 15 (quinze) pontos, 

obrigatoriamente com 2 (dois) pontos de diferença. No caso da contagem do terceiro set chegar a 15 (quinze) pontos 

com a diferença de apenas 1 (um) ponto, o set se resolverá somente quando  uma equipe atingir 20 pontos. 

 

C) Somente nas finais que acontecerão no domingo (dia 30/07), os dois primeiros sets se resolvem quando uma das 

equipes atingir a contagem de 25 (vinte e cinco) pontos, obrigatoriamente com 2 (dois) pontos de diferença (sem limite 

de pontuação) e no caso da contagem do terceiro set chegar a 15 (quinze) pontos com a diferença de apenas 1 (um) 

ponto, o set se resolverá somente quando uma das equipes conseguir a diferença de 2 (dois) pontos (sem limite de 

pontuação). 

 

D) Caso uma partida não possa ser realizada por motivo de força maior (falta de energia elétrica, etc). Caberá a 

Comissão Organizadora remarcar uma nova data para esta partida. 

 

E) Quando uma partida for interrompida por motivos alheios à vontade dos participantes e não puder ter seu 

prosseguimento normal no mesmo dia, caberá a Comissão Organizadora, marcar nova data para o prosseguimento da 

mesma, de onde foi interrompida. 

 

F) O Clube Náutico não se responsabilizará por acidentes que possam vir a ocorrer com atletas ou que estes venham a 

ocasionar à terceiros, antes, durante ou após as partidas desta competição; no entanto, providenciará, os primeiros 

socorros possíveis no momento; 

 

G)   A arbitragem será realizada por atletas do Clube e indicados pela Diretoria da Peteca. Os mesmos só poderão apitar 

as partidas caso não estejam ligados e ou envolvidos diretamente a eventuais confrontos (jogos da mesma fase) e ou 

parentescos com os atletas. Nas fases de semifinal e finais poderão ser convidados outros árbitros para dirigirem as 

partidas. 

 

H)      Os casos omissos neste regulamento , serão resolvidos pela  Comissão Julgadora do evento.    

 

IX – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATES 

 

Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais equipes na fase de classificação, devem ser observados os 

seguintes critérios de desempate: 

  

A) Empate entre duas equipes: Vantagem no confronto direto.  

 

B) Empate entre três ou mais equipes:  

1º: Saldo de sets nos jogos entre as equipes empatadas.  

2º: Saldo de pontos nos jogos entre as equipes empatadas.  

3º: Saldo de sets em todos os jogos da fase.  

4º: Saldo de pontos em todos os jogos da fase.  

5º: Sorteio  

 

C)  

I. Vitória – 2 pontos  

II. Derrota – 0 ponto  

III. WO – desclassificação da equipe   

                                                                          

 

Sete Lagoas, 18 de julho de 2017 

 

Diretoria RenovAção 2016/2019 
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