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1. PARTICIPAÇÃO 

 

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) publica o presente guia de 

normas e procedimentos com a finalidade de orientar os 

convocados/representantes para as Seleções Brasileiras de Vôlei de Praia e 

aqueles que pretendem participar de etapas do Circuito Sul Americano quanto aos 

procedimentos desportivos, disciplinares e administrativos a serem observados 

quando estiverem representando o Brasil em competições. 

 

2. CONSTITUIÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE VÔLEI DE PRAIA 

 

Respeitadas as determinações estabelecidas pelos regulamentos das 

competições e as necessidades dos planos de treinamento da equipe, a Seleção 

Brasileira de Vôlei de Praia será assim constituída: 

o CBV; 

o ATLETAS; 

o MEMBROS DE COMISSÕES TÉCNICAS; 

 

3. INSCRIÇÃO NAS COMPETIÇÕES 

 

As inscrições para uma possível participação/convocação nas etapas do 

Circuito Sul Americano deverão ser feitas através do link abaixo: 

 

http://aplicativoscbv.com.br/selpraia/ 

 

 

http://aplicativoscbv.com.br/selpraia/
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Para cancelamento de inscrições antes do encerramento, o(a) atleta deverá 

se dirigir ao mesmo site em que se inscreveu e cancelar. Caso a inscrição já tenha 

encerrado, deverá ser solicitado por e-mail para a unidade de vôlei de praia através 

do e-mail voleidepraia@volei.org.br. 

 

Em caso de não saber a senha, utilizar a ferramenta “esqueceu sua senha”, 

também no site. 

 

 

4. PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Na tabela abaixo encontram-se os prazos para inscrição através do site da CBV. 

 

ETAPA DATA PRAZO INSCRIÇÃO RANKING DE ENTRADA 

COQUIMBO, CHILE 07-09 DE FEVEREIRO 20/12/2019 JOÃO PESSOA 

LIMA, PERU 13-15 DE MARÇO 27/01/2020 MACEIO 

SAN JUAN DE LOS MORROS, VENEZUELA 20-22 DE MARÇO 27/01/2020 MACEIO 

SANTA MARTA, COLÔMBIA 03-05 DE ABRIL 17/02/2020 ARACAJU 

 

 

4.1. Para a etapa do Finals, não será necessária a inscrição. Faremos contato com 

as equipes postulantes para saber do interesse de cada uma. Critérios para 

participação estipulados no item 6. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voleidepraia@volei.org.br
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5. CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO 

 

Para o Circuito Sul Americano, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) 

convocará até 02 (duas) duplas por gênero quando o torneio for com 16 

(dezesseis) duplas por gênero. A convocação de 01 (uma) dupla será quando o 

torneio for com apenas 12 (doze) duplas por gênero e o FINALS. 

 

5.1. A primeira dupla será convocada através do ranking de entradas do Circuito 

Brasileiro, conforme descrito na tabela do item 4. 

5.2. A segunda dupla será através de convite da CBV, que priorizará o ranking do 

Circuito Brasileiro, mas que em alguma etapa poderá convocar uma dupla 

renovação. A escolha pela participação de uma dupla renovação em alguma 

etapa será informada previamente no aviso aos atletas. 

5.3. Qualquer dupla poderá participar do Circuito Sul Americano em 2020.  

5.4. A mesma dupla só poderá ser convocada para UMA etapa do Circuito Sul 

Americano (exclui-se a etapa final). 

5.5. Em caso de cancelamento de alguma etapa em que a convocação já tenha 

sido realizada, essa dupla que havia sido convocada será automaticamente 

convocada para uma outra etapa, cujo a convocação ainda não tenha sido 

realizada. 

 

6. FINALS 

 

6.1. A CBV escolherá a dupla que representará o país no FINALS mediante os 

seguintes critérios: 

✓ Melhor resultado obtido em etapa participado. Exemplo, caso duas 

duplas tenham disputado uma das etapas e tenham obtido o mesmo 

resultado, a dupla com melhor ranking de entradas para a etapa do Rio 

de Janeiro do Circuito Brasileiro, será a dupla escolhida. 
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6.2. Para a participação no FINALS do Sul Americano, a dupla terá a 

obrigatoriedade de ter jogado, ao menos uma etapa do Circuito na atual 

temporada. 

6.3. Não serão convocadas duplas que estejam brigando por posição de ranking no 

Circuito Mundial.  

 

 

7. SUBSTITUIÇÃO 

 

7.1. Não serão permitidas substituições de atletas, uma vez encerradas as 

inscrições, independentemente do motivo e da competição. Caso a dupla não 

possa jogar após convocada, a CBV poderá convocar ou não outra dupla para 

suprir a vaga. A CBV poderá oferecer, mesmo que sem o direito ao benefício, 

para a dupla subsequente do ranking. 

7.2. Apenas em caso de o bilhete aéreo já ter sido emitido, a CBV avaliará a 

substituição de acordo com o motivo apresentado. Caso a solicitação de 

substituição não seja fundamentada como por exemplo, atestado médico 

seguido de laudos que comprovem alguma lesão, a dupla terá de ressarcir a 

CBV ou comprar bilhete aéreo para substituir o atleta lesionado. 

7.3. Caso o pagamento não seja efetuado, a CBV poderá não inscrever o atleta 

para nenhuma outra competição Sul Americana, até que o pagamento será 

regularizado, independentemente de ser na atual temporada ou nas próximas. 
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8. BÔNUS 

 

8.1. Apenas estarão credenciados para recebimento do bônus performance da 

CBV, aqueles atletas que tenham sido convocados e participado dos torneios 

representando a seleção. 

 

8.2. Cálculo do prêmio: 

Para saber o valor do ponto, deve-se somar os valores obtidos por cada atleta e 

em cada competição dividido pelo valor total do bônus. 

Com o valor do ponto definido, multiplicar pelo valor da ou das pontuações 

adquiridas. 

 

Ex: valor do ponto – R$ 20,00; Pontuação da etapa 140 – valor do Bônus = R$ 

2.800,00 

 

9. APOIO 

 

9.1. Durante as competições Sul Americanas, a CBV arcará com os custos de 

transporte aéreo, alimentação e hospedagem dos atletas. 

9.2. Caso alguma etapa internacional seja inserida no calendário da Confederação 

Sul Americana de Voleibol ao longo da temporada, a CBV avaliará a 

participação e apoio. 

  

 

 

 

 

 



6 
 

 

10. DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

10.1. Formulários (http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Forms.asp)  

 

1. BVB 01 – Agreement. Este é o termo de compromisso da FIVB para a 

temporada. Esse formulário deverá ser preenchido pelos dois atletas, 

separadamente.  

2. BVB 10 – Atestado Médico. Este atestado deverá ser enviado com 

assinatura e carimbo do médico, além de assinado pelo (a) atleta. Este formulário 

é o da FIVB. Não serão aceitos formulários em receituário de qualquer médico. 

 

10.2. Termo de compromisso  

 

Antes de jogar qualquer torneio pela seleção Brasileira de vôlei de praia, 

cada atleta deverá assinar o termo de compromisso da CBV. 

A não entrega desta documentação com até 08 dias de antecedência para 

a etapa, inviabilizará a participação, mesmo que as passagens já tenham sido 

emitidas, e assim, o atleta deverá ressarcir a CBV. Caso o pagamento não seja 

efetuado, a CBV não inscreverá o atleta para nenhuma outra competição 

internacional até que o pagamento será regularizado, independentemente de ser 

na atual temporada ou nas próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Forms.asp
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11. Uniformes (Instruções para utilização) 
 

11.1. Uniformes de treino, passeio e viagem 

Serão disponibilizados uniformes fornecidos pelo patrocinador oficial da 

Confederação, sendo obrigada sua utilização durante o período em que estiverem 

convocados. É vedada a utilização de outras marcas durante essas etapas 

11.1.1. Aos convocados serão aplicadas sanções em caso de não utilização: 

Material de viagem ASICS (camisa polo, calça, tênis, agasalho, (mochila e malas 

(caso sejam disponibilizadas), treino (camisa/regata/camisa 

térmica/agasalho/bermuda viagem/legging/short (feminino) de treino e jogo. 

 

11.2. Uniforme de jogo 

o Cação de Jogo / Sunquíni: Poderão ser fornecidos pela CBV ou poderá ser 

utilizado o da equipe, conforme instruções abaixo:  

Masculino 

As duplas deverão aplicar a marca do Banco do Brasil na frente da 

bermuda, em um dos lados. Tamanho 7x7cm – não serão aceitas 

logomarcas menores que o tamanho indicado. A CBV poderá fornecer 

apenas a arte ou o patch. 

Feminino 

As duplas deverão aplicar a marca do Banco do Brasil na frente do sunquíni 

de uma das atletas e na parte de trás da outra;  

. 
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o Boné/viseira: atleta poderá usar o próprio, caso tenha algum patrocinador. 

Não serão permitidos bonés/viseiras de outras marcas esportivas, a não ser 

que tenha o patrocínio individual do atleta.  

o Braçadeiras/Tatuagem e demais estão liberadas para uso, entretanto, 

serão permitidas, no máximo duas por membro. 

o Tudo deverá ser enviado para a CBV para aprovação prévia. 

É vedada a utilização de patrocínios oriundos de instituições financeiras. 

 

 

 

12. Das Disposições Gerais 

Caberá à Confederação Brasileira de Voleibol o direito de uso de imagens 

das equipes, vídeos ou cenas de jogos durante o período dos jogos ou de 

permanência no local onde a seleção estiver concentrada, inclusive para efeito de 

divulgação, publicidade ou propaganda.  

Todos os convocados das Seleções Brasileiras deverão ser conhecedores 

do Código de Ética desportiva. 


