
        REGULAMENTO DO FUTEVOLEY- 2022
Para uma melhora no desenvolver das atividades 
do futevoley,a diretoria decidiu que:
1-O sócio deverá colocar o nome por ordem de 
chegada,na quadra 01(Ricardo Tolentino) na quadra 02
(Hilsomar Avelino) e na quadra 03
2-O sócio que estiver participando na quadra de
referência (01,02,03) NÃO PODERÁ PARTICIPAR
de jogos nas outras quadras, SÓ SE COLOCANDO O NOME
NO FINAL DA LISTA E NÃO PARTICIPAR MAIS NAQUELA
 QUADRA, O HORÁRIO DE ATIVIDADES DO FUTEVÔLEY
SERÃO DE TERÇA-FEIRA À SÁBADO DE 8:00 ÀS 22:00 HS,
E AOS DOMINGOS DE 8:00 ÀS 18:00 HS,IMPRETERIVELMENTE.

É PROIBIDO JOGO DE APOSTAS NO FUTEVÔLEY

3- Se estiver participando da escolinha não poderá
colocar o nome na lista da outra quadra.
4- Em caso de mais de cinco duplas constantes da
lista, a dupla que vencer duas partidas seguidas, 
deverá voltar à frente da primeira dupla por ela 
vencida
5-O sócio que colocar o nome na lista do futevoley
e na lista do futebol,perderá o lugar na sequência do
futevoley e deverá ir para o fim da lista do futevoley.
6-As partidas serão de 18 pontos, indo a melhor de 3
para o desempate somente por 3 vezes.(2 empates)
7-Não será permitido o uso de calção ou bermudas
com BOLSOS,na prática do futevôley.
8-As bolas só serão liberadas mediante troca de docu-
mento com um dos responsáveis pelo material do clube
9-É proibido a presença de crianças nas 3 quadras,mes-
com a presença dos pais ou responsáveis.
10-Em caso de indisciplina, a diretoria de futevôley
estará habilitada a suspender os envolvidos por 15 dias,
devendo a mesma, levar ao conhecimento do conselho
disciplinar para as atitudes cabíveis.
Os casos omissos à este regulamento serão aprecia-
dos pela diretoria de futevôley,isentando-se assim de
opiniões de outras diretorias de esportes. 

Montes Claros,16/03/2022

Alonso Mattos         Carlos Félix        Hilsomar Avelino 
Diretoria 2020/2022
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