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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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Neste momento, deverá ser preenchido o nome do técnico principal da 

equipe. Para viagem, só serão aceitos técnicos que possuam registro na CBV, 

CREF e curso a partir no nível 1.  

 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:voleidepraia@volei.org.br
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5. Critérios de 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 

 

❖ A primeira dupla será convocada através do ranking de entradas do 

Circuito Brasileiro que anteceda a convocação. 

❖ 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 desta etapa será informada previamente no aviso aos 

atletas. 

❖ As 5 (cinco) primeiras duplas Brasileiras do Ranking de Entradas da FIVB, 

não serão convocadas, mesmo que inscritas.  

❖ A mesma dupla só poderá ser convocada para, no máximo duas etapas do 

Circuito Sul Americano (exclui-se a etapa final). 

❖ Nenhuma dupla poderá ser convocada para etapas consecutivas. 

❖ 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. 

 

Sul Americano FINALS 

 

❖ 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 
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resultado, a dupla com melhor ranking de entradas do Circuito Brasileiro 

na data de convocação para o Finals, será a dupla escolhida. 

✓ Caso uma dupla tenha jogado duas etapas, apenas seu melhor 

resultado será considerado. 

❖ 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. 

❖ Não serão convocadas duplas que estejam brigando por posição de ranking 

no Circuito Mundial e nem aquelas equipes que estiverem participando da corrida 

olímpica, mesmo que esta etapa não conte. 

 

Etapas no Brasil 

 

Para as etapas no Brasil, a CBV terá direito as mesmas duas vagas, assim 

como os demais países do continente. Em caso de não completar com as duplas 

dos outros países, a Confederação Sul Americana poderá abrir para que a CBV 

inscreva mais duplas até que complete as 12 ou 16 duplas por gênero, 

dependendo do torneio. Após a convocação das primeiras duas duplas (que terão 

o benefício), a CBV seguirá a sequência do ranking do Circuito Brasileiro para 

completar o torneio. Neste caso, uma dupla que tenha sido convocada para a 

etapa anterior poderá jogar uma etapa consecutiva. 

Cada equipe convidada terá 24 horas para confirmar a participação, a partir 

da data de recebimento do e-mail da CBV. Caso a convocação não seja 

respondida por e-mail, a CBV poderá automaticamente cancelar a participação e 

repassar a vaga para a dupla seguinte. 

Em caso de recusa para jogar alguma etapa do Brasil, a dupla será punida 

com a não participação na etapa seguinte. 
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Substituição 

 

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. 

o 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. 

o 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. 

 

 

Bônus 

 

Apenas estarão credenciados para recebimento do bônus performance da CBV, 

aqueles atletas que tenham sido convocados e participado dos torneios 

representando a seleção. 

 

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 



7 
 

 

6. APOIO 

 

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

transporte aéreo, alimentação e hospedagem dos atletas e técnicos. 

Para as etapas do Chile e Peru ou qualquer outra etapa internacional que seja 

inserida no calendário da Confederação Sul Americana de Voleibol, a CBV não 

convocará os técnicos das duplas.  

Para as etapas que serão realizadas no Brasil, a CBV convocará os técnicos 

das 04 (quatro) duplas. 

 

Alimentação 

 

o A CBV arcará com os custos da alimentação dos convocados durante todo 

o evento (mediante assinatura do recibo) exceto quando os benefícios forem 

fornecidos pela organização do evento. 

o Os valores serão de acordo com cada país e avisado no e-mail de diretrizes 

de convocação. 

o A CBV enviará os recibos de forma digital antes do dia da viagem e esses 

recibos deverão ser enviados (assinados) para o e-mail voleidepraia@volei.org.br  

antes do dia do embarque. O não envio desse recibo de alimentação inviabilizará 

a entrega do dinheiro.  

 

Hospedagem 

 

o A CBV fornecerá hospedagem para os técnicos convocados, de acordo 

com o estabelecido no item 6.  

o Toda e qualquer despesa extra será de responsabilidade do hóspede.  

 

 

mailto:voleidepraia@volei.org.br
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Transporte Aéreo 

 

o A CBV arcará com os custos de transporte aéreo internacional e nacional 

(quando necessário) dos convocados para as etapas. 

o Os cartões de embarque deverão ser enviados por e-mail no dia da viagem 

para o Chefe de delegação. Não será preciso entregar o cartão de embarque físico. 

As fotos do cartão de embarque deverão ser individuais e legíveis. O não envio 

dentro do prazo, suspenderá automaticamente os benefícios, mesmo que seja 

durante a etapa. 

o Em caso de não entregar o cartão de embarque da referida etapa, o 

beneficiário será penalizado e terá de ressarcir o valor integral da passagem aérea 

para poder participar de qualquer outra etapa convocado pela CBV. Só poderá 

jogar novamente, uma vez que o valor seja quitado. 

 

7. Documentação para participação 

 

7.1. 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 no mesmo 

documento. http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Forms.asp  

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. 

 

7.2. 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. 

http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Forms.asp
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o 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. 

 

 

8. Uniformes (Instruções para utilização) 
 

8.1. 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 

8.1.1. Aos convocados serão aplicadas sanções da seguinte maneira em 

caso de não utilização: 

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

treino (camisa/regata/camisa térmica/agasalho/bermuda viagem/legging/short 

(feminino) de treino e jogo. 

8.1.1.1. Da primeira infração: o atleta receberá uma 

advertência formal por e-mail; 

8.1.1.2. Da segunda infração: o atleta receberá uma multa de 

R$ 200,00 por peça não utilizada; em caso de não pagamento, a CBV 

não inscreverá o atleta/dupla na próxima etapa;  

8.1.1.3. Da terceira infração: o atleta receberá uma multa de R$ 

500,00 por peça não utilizada; em caso de não pagamento, a CBV 

não inscreverá o atleta/dupla na próxima etapa;  
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8.1.1.4. Da quarta infração: o atleta receberá uma multa de R$ 

1.000,00 por peça não utilizada; em caso de não pagamento, a CBV 

não inscreverá o atleta/dupla na próxima etapa;  

8.1.1.5. A partir da quinta infração, o valor da multa se fixará 

em R$ 1.500,00 por peça; em caso de não pagamento, a CBV não 

inscreverá o atleta/dupla na próxima etapa; 

 

8.2. Uniforme de jogo 

o Cação de Jogo / Sunquíni: exclusivo CBV – fornecido pela CBV. 

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

Caso queira jogar com um boné/viseira sem patrocínio, apenas o 

boné/viseira da CBV poderá ser utilizado ou nenhum. 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. 

 

9. 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.



 

 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO NAS SELEÇÕES DE VOLEIBOL DE PRAIA DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV – TEMPORADA 2019 

 

 

1) O presente termo foi elaborado para estabelecer os princípios da relação entre a 

Confederação Brasileira de Voleibol – CBV e os jogadores que estarão representando as 

Seleções de Voleibol de Praia Brasileiras (Seleção ou Seleções), durante o período em que 

estiverem atuando pela Seleção. 

 

2) O(A)  jogador(a)   abaixo  assinado,  doravante denominado “Jogador”,  concorda  e  aqui  

se  compromete a cumprir com todas as disposições estabelecidas no presente instrumento.   

 

3) O  Jogador, neste ato, cede e autoriza à CBV e seus patrocinadores e/ou parceiros 

comerciais, de forma gratuita e automática, pela assinatura deste termo e consequente 

representação da Seleção, o uso da s u a  imagem coletiva, nome e/ou apelido e voz, captados 

durante a sua participação nas competições, treinos, entrevistas e viagens da Seleção, para exibição 

através de filmes, fotografia, gravações em teipe ou ao vivo em televisão e na internet, através de 

websites e redes sociais, com  o objetivo  de  promover,  divulgar  a Seleção.   

  

3.1) Considerando ser a modalidade Voleibol de Praia, para fins deste instrumento, será 

considerada imagem coletiva a captação de imagem por qualquer mídia que compreenda o 

mínimo de 02 (dois) jogadores e/ou membros de sua comissão técnica, em situação de jogo, 

treinos, entrevistas e viagens da Seleção. 

 

3.2) O Jogador declara ter ciência da importância de comparecer, sempre que 

convocado pela CBV, a eventos que promovam a Seleção e suas competições. 

 

3.3) O Jogador se compromete a não divulgar, através dos meios de comunicação, sua 

opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, 



 

 

prejudicar ou denegrir a imagem da CBV, da Seleção e/ou seus patrocinadores e parceiros 

comerciais. 

 

3.4) O Jogador reconhece, neste ato, a necessidade de obter autorização, prévia e por 

escrito, da CBV, para utilizar as suas imagens representando a Seleção, sob qualquer 

pretexto e para quaisquer objetivos, comerciais ou não.  

 

3.5) O Jogador concorda em comparecer a sala de imprensa e/ou entrevistas após os 

jogos ou nos intervalos dos mesmos, sempre que a CBV e/ou a imprensa solicitar. 

 

4) O Jogador, declara estar ciente e concorda em usar o uniforme oficial da Seleção 

Brasileira, fornecido pela CBV ou seu patrocinador e/ou parceiro comercial, enquanto estiver 

convocado, em todas as competições, de acordo com as regras estabelecidas pela CBV para cada um 

dos eventos, a saber: (i) Campeonato Mundial (adulto e base), (ii) Circuito Sul-Americano; e (iii) 

Circuito Mundial, entre outros, que por ventura venham a surgir no calendário oficial.  

 

4.1) Para participação nas as competições estabelecidas no item 4 acima, o Jogador se 

compromete a usar o uniforme oficial em todos os momentos de jogo, entrevistas e 

premiações, antes, durante, e/ou após os jogos, nos treinamentos e nas viagens.  

 

4.2) No Circuito Mundial, fica determinado que, o sunquíni e o calção de jogo são as 

peças liberadas para os jogadores inserirem outros patrocinadores, tendo o Jogador a 

obrigação de aplicar, também, a marca do Banco do Brasil nessas peças, apresentando o lay 

out das mesmas, anteriormente, a CBV, para aprovação expressa. 

 

4.2.1) Qualquer exceção ao estabelecido no item 4.2 acima, deverá ser encaminha 

previamente ao Departamento de Vôlei de Praia da CBV, para análise e, se for o 

caso, aprovação formal e expressa. 

 



 

 

4.3) Sendo, atualmente, o Banco do Brasil o patrocinador máster da CBV, o Jogador 

declara estar ciente que não poderá ostentar e/ou divulgar qualquer marca e/ou símbolo de 

outra instituição financeira, enquanto estiver representando a Seleção.  

 

4.3) A vedação estabelecida no item 4.3 acima, se estende, também, as empresas do 

conglomerado Banco do Brasil, conforme descriminado em documento anexo. 

 

5) O  Jogador  declara, desde já, que se apresentará para os jogos da Seleção apto para a 

disputa dos mesmos, assumindo total responsabilidade por quaisquer problemas decorrentes de 

sua a t i v i d a d e .  

 

5.1) O Jogador se compromete a apresentar ao Departamento de Voleibol de 

Praia da CBV, atestado médico de boa capacidade física, sempre que solicitado pelo 

referido departamento.   

 

5.2) O  Jogador  concorda  em  realizar  o  exame  antidoping  sempre  que  solicitado 

pela CBV e/ou autoridades competentes de controle de doping. 

 

 

Local e data:  

 

Nome:  

 

Assinatura:  

 

CPF: 

 

 

 


