
   

 

 

 

NOTA OFICIAL Nº 29/2022 DE 01/10/2022 

 
CONSIDERANDO: 
 

 O Regulamento Geral do Circuito AVP Paraná de Vôlei Máster de 2022. 

 
Artigo 9 - WxO: 
1º) Todos os jogos começarão rigorosamente nos horários programados, havendo no máximo uma 

tolerância de 15 min para o primeiro jogo da rodada. Caso a equipe não compareça no horário do jogo, 
será considerada perdedora por WXO. 
Único: A equipe que não comparecer em um de seus jogos, será considerada eliminada  da 
competição, desconsiderando assim todos os resultados obtidos em seus jogos na competição. 
2º) Caso a equipe compareça de forma incompleta para o seu jogo e após ultrapassado o horário de 
sua realização e o tempo de tolerância conforme previsto no Item 1º deste Artigo, esta equipe será 
considerada incompleta e perdedora do primeiro set do jogo pelo placar de 25x0. Após o fechamento 
em súmula deste primeiro set a equipe ainda terá a tolerância de 03 (três) minutos para chegada 
dos(as) demais atletas faltantes e, caso esta equipe permaneça incompleta após este tempo de 03(três) 
minutos a equipe será considerada também perdedora do segundo set do jogo pelo placar de 25x0 e 
consequentemente perdedora deste jogo. 
Importante: Caso os(as) atletas da equipe compareçam em tempo hábil para completar a equipe no 
segundo set do jogo (conforme previsto no 2º item), a partida seguirá normalmente (realização do 
segundo set e caso necessário a realização também do terceiro set) com o placar de 01(um) set 
vencedor para a equipe que se apresentou completa. 
Único: Após todos os prazos legais, se a equipe permanecer incompleta, será considerado encerrado o 
jogo e na súmula deverá ser apontada uma observação deixando claro que a equipe perdeu o jogo por 
ser apresentar incompleta. Esta equipe poderá continuar jogando normalmente a etapa do Circuito sem 
prejuízo aos resultados de seus outros jogos realizados. 
 

 O não comparecimento da equipe do PUMAS Vôlei da categoria 40+ masculina em seu jogo 

do dia 29 de setembro de 2022 contra a equipe da APCEF/PR programado para início às 20h15, 
conforme Nota Oficial nº 28/2022 emitida no dia 22/09/2022. 

 O comparecimento de forma incompleta da equipe do PUMAS Vôlei da categoria 30+ 
masculina em seu jogo do dia 29 de setembro de 2022 contra a equipe da APCEF/PR 
programado para início às 21h15, conforme Nota Oficial nº 28/2022 emitida no dia 22/09/2022. 

 

COMUNICA QUE: 
 
1º) Coforme determina o Artigo 9 do Regulamento Geral do Circuito AVP Paraná de Vôlei Máster 2022, 
a equipe do PUMAS Vôlei 40+ masculino está eliminada da 2º etapa do Circuito AVP Paraná de Vôlei 
Máster 40+ de 2022. 
 
1º) Coforme determina o Artigo 9 do Regulamento Geral do Circuito AVP Paraná de Vôlei Máster 2022, 
a equipe do PUMAS Vôlei 30+ masculino permanecerá participando da 2º etapa do Circuito AVP 
Paraná de Vôlei Máster 30+ de 2022, por ter se apresentando de forma incompleta em seu jogo do dia 
29/09/2022 às 21h15. 
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