
 

 

 

 

 

 

 

TORNEIO SOCIAL DE VOLEIBOL   

 

ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 

 

REGULAMENTO DO TORNEIO 

 

 

Ideologia 

 

• Garantir a participação de tempo de jogo e competição independentemente da 

performance/classificação individual ou coletiva; 

• Permitir uma competição assente em bases do desportivismo; 

• Garantir a inclusão de géneros na mesma competição; 

• Ser um torneio social para praticantes de voleibol que procuram alguma competição 

de caracter informal. 

 

Inscrições 

 

• As inscrições são limitadas (9 equipas) 

• Inscrição no valor de 45,00€ por equipa + seguro desportivo pontual por elemento da 

equipa, para não utentes do EULisboa, no valor de 1,18€ 

• Cada equipa terá que ter no mínimo 6 atletas inscritos e um máximo de 12 atletas. Os 

elementos deverão ter idade igual ou superior a 16 anos. As equipas serão mistas. Para 

uma equipa ser considerada mista terá que ter pelo menos 2 elementos de cada género 

na sua constituição.  

• As inscrições estão abertas até 10 dias antes da data de do torneio. 

• A inscrição só é válida com o pagamento total da inscrição e respetivos seguros. 



• Cada equipa tem de preencher uma ficha de participação que envia para: 

npais@estadio.ulisboa.pt . É necessário nomear um capitão de equipa. 

• A ficha de participação estará disponível no site do EULisboa 

• É da responsabilidade do capitão de equipa toda a comunicação com a organização 

do torneio antes e durante o mesmo. O recibo de pagamento da inscrição é efetuado 

em nome do capitão de equipa. 

• Cada participante receberá o recibo referente ao seguro desportivo pontual de 

participação. Utentes do EULisboa com seguro ativo estão isentos de pagamento de 

seguro pontual. 

• Após a inscrição e pagamento não há qualquer tipo de devolução em caso de 

desistência ou faltas. 

• A inscrição é realizada por email para: npais@estadio.ulisboa.pt. Após validação da 

inscrição receberá pela mesma via a confirmação da inscrição e referência multibanco 

para efetuar o pagamento. Caso pretenda efetuar o pagamento em numerário deve 

dirigir-se à secretaria após confirmação da sua inscrição. 

 

Quadro Competitivo 

 

O Torneio será disputado num modelo competitivo definido em 3 grupos de 3 equipas 

com um total de 9 equipas. Os primeiros de cada grupo serão os apurados para a final e 

irão disputar o 1º, 2º e 3º lugar. Os segundos de cada grupo irão disputar o 4º, 5º e 6º 

lugar. Os terceiros de cada grupo irão disputar o 7º, 8º e 9º lugar. 

 

Jogo e Regras 

 

• Os jogos terão início às 9h30 e termino às 13h00;  

• Todos os jogos terão obrigatoriamente 3 sets de 15 minutos (não existe limite de 

pontuação); 

• Entre sets apenas são dados 2 minutos e é obrigatório trocar de lado do campo. 

• A altura da rede é de 2,38m; 

• As substituições são realizadas apenas com o jogador de zona 1 (jogador na posição 

de serviço), exceto em casos de incapacidade física; 
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• A equipa que não apresentar 6 elementos, com pelo menos 2 jogadores do género 

feminino ou 2 jogadores do género masculino, no início do jogo, terá falta de 

comparência, sendo-lhe atribuída a derrota por 0-3 (0-25, 0-25, 0-25). Os elementos 

presentes poderão realizar o jogo, sem que este conte para a classificação; 

• Não é permitido o uso de líbero; 

• Não existe tempo próprio para o “aquecimento”. A organização não disponibiliza 

bolas, mas os participantes podem trazer bolas para esse efeito; 

• Atletas suplentes necessitam de estar nas laterais do campo ou se não for possível 

(campo central) esperar no fundo de campo. Equipas sem jogo é obrigatório estarem 

nas laterais do campo 1 e 3, na “zona vermelha” do pavilhão de modo a estarem fora 

da área de jogo. Apenas poderão transitar do campo 1 para o campo 3, entre sets/jogos.  

 

Arbitragem 

 

• A arbitragem será composta por 2 elementos das equipas que não estejam a jogar nesse 

momento; 

• Será da responsabilidade de cada equipa apresentar esses elementos (2) na mesa da 

organização, 5 minutos antes do início do jogo, a fim de se realizar o sorteio do 

campo/serviço; 

• Um elemento ficará como árbitro principal (com um apito e assinar o resultado no 

boletim de jogo) e outro como arbitro auxiliar, no marcador; 

• Será da obrigação dos árbitros levar e trazer o boletim de jogo (preenchido e assinado) 

e a bola de jogo. 

 

Sistema de Pontuação/Classificação 

 

A classificação será estabelecida por pontos, da seguinte forma: 

• Vitória por 3-0 = 3 (três) pontos 

• Vitória por 2-1 = 2 (dois) pontos 

• Derrota por 1-2 = 1 (um) ponto 

• Derrota por 0-3 = 0 (zero) pontos. 

 



As derrotas por falta de comparência correspondem a um resultado de 0-3 (0-25, 

0-25, 0-25) e consequentes 0 (zero) pontos. 

 

A equipa que não apresentar 2 elementos para arbitrar o jogo para a qual foi 

nomeada, perderá (3) pontos na classificação. 

 

Se no final do grupo se registar um empate entre duas ou três equipas, a classificação será 

ordenada recorrendo aos seguintes critérios: 

1º- Confronto direto entre equipas empatadas; 

2º- Diferença de sets ganhos e perdidos; 

3º- Equipa com mais atletas do género feminino; 

4º- Equipa com atleta com menor idade; 

5º- Equipa com menor soma de idades.  

 

Prémios 

 

A organização atribuirá Diplomas de Classificação aos 3 primeiros classificados. 

 

Local 

 

Os jogos serão efetuados no pavilhão nº2 do Estádio Universitário de Lisboa (junto ao 

Burger King), entre as 9h00 e as 13h00, aos domingos, nos dias a calendarizar. As equipas 

deverão comparecer no local pelo menos 15 minutos antes. 

 

Seguro Desportivo 

 

A adesão ao seguro desportivo anual do EULisboa, realiza-se no ato da inscrição ou 

renovação do utente, para a prática de atividades regulares de desporto, lazer, saúde e 

bemestar no EULisboa, ou, no caso dos agentes desportivos da Universidade de Lisboa, 

desde o momento da inscrição na respetiva associação, clube ou federação desportiva, 

mantendo-se em vigor durante um ano.  

 

A adesão ao seguro desportivo temporário (pontual) do EULisboa, realiza-se no ato da 

inscrição do utente, na atividade, prova ou manifestação desportiva, a favor dos 



participantes não cobertos pelo seguro desportivo previsto no n.º 1, mantendo-se enquanto 

as mesmas vigorarem. 

 

O seguro desportivo dará cobertura a todos os utentes independentemente da idade (sendo 

os beneficiários em caso de morte os herdeiros legais de cada Pessoa Segura) inscritos 

nas atividades de desporto, lazer, saúde e bem-estar realizadas nas instalações do Estádio 

Universitário de Lisboa (EULisboa), localizadas no Campus da Cidade Universitária e 

Campus da Ajuda, incluindo os participantes em provas ou manifestações desportivas de 

natureza temporária, bem como os agentes desportivos que representem a Universidade 

de Lisboa em competições desportivas a nível, regional, nacional e internacional, 

atualmente organizadas pelo EULisboa/ULisboa ou que venham a desenvolver-se no 

futuro. 

 

O local de risco é o EULisboa, incluindo todos os terrenos, espaços e instalações registo 

nº299/DRLVT 7 desportivas da Universidade de Lisboa, bem como outros locais 

exteriores aos Campus, onde decorram atividades, provas ou manifestações desportivas 

pontuais e esporádicas, abertas ao público, organizadas e/ou realizadas pelo EULisboa, e 

ainda as competições desportivas a nível regional, nacional e internacional, incluindo as 

respetivas deslocações. 

 

Política de Privacidade da Universidade de Lisboa 

 

A privacidade e a proteção dos dados pessoais representam um firme compromisso para 

a ULisboa que atua no cumprimento das suas obrigações legais, em particular as que 

resultam da aplicação do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 

Regulamento 2016/679, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) e da Lei de Proteção de Dados, 

Lei 58/2019, de 8 de agosto. Assim, a ULisboa tem vindo a implementar um conjunto de 

medidas de modo a reforçar a sua Política de Privacidade. Proteger os dados pessoais da 

Comunidade Universitária e de quem com ela interage ou colabora é a sua prioridade. 

Pode consultar a política de Privacidade da Universidade de Lisboa em: 

https://www.portal.estadio.ulisboa.pt/customers/eul/dgp01.pdf 
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Restrições 

 

• Bebidas alcoólicas, tabaco e estupefacientes;  

• Objetos cortantes ou outros que pela sua perigosidade coloquem em risco a integridade 

física dos participantes;  

• Não é permitido publico, que não seja o constituído pelos elementos das equipas 

participantes 

 

Disposições Finais 

 

Bens e Valores 

O EULisboa não se responsabiliza pelo desaparecimento ou danos causados por terceiros, 

de quaisquer bens ou valores pertencentes aos utentes que utilizam as instalações 

desportivas do EULisboa, a qualquer título, incluindo os veículos motorizados 

estacionados no interior do Complexo Desportivo do EULisboa.   

 

Casos Omissos 

• O presente regulamento encontra-se subordinado a todas as disposições que constam 

do enquadramento legal do EULisboa; 

• A resolução de casos omissos ou dúvidas surgidas no âmbito de aplicação do presente 

regulamento são da competência do EULisboa; 

• Em caso de dúvidas consultar o Regulamento Geral do EULisboa. 

 

 

 

 

 


