


REGULAMENTO

CRF  2020
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A realização do CRF 2020 está dependente da
aceitação das entidades competentes do nosso
protocolo de contingência, assim como, da
aceitação de cumprimento das medidas nele
vingentes por parte dos atletas que irão participar.
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O formato do CRF 2020 será num sistema de campeonato,

todos contra todos, podendo ser realizadas 2 a 4 voltas,

mediante o número de equipas inscritas. 

O local de realização do CRF 2020 será exclusivamente na Praia
dos Namorados - Praia Formosa, não excluindo a AFRAM a
possibilidade de realizar jogos na Praia do Porto Santo, mediante
as devidas autorizações.
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6.1
06

04 O CRF 2020 terá início no dia 01/06/2020 e deverá estar terminado
até ao dia 18/07/2020. Inscrições até 29/05/2020, gratuítas, através
de formulário online, disponivel no facebook ou site da AFRAM.

As equipas/duplas serão fixas e deverão permanecer de início ao final do CRF
2020. Não poderá haver substituições de elementos, independentemente da
justificação apresentada.

Sistema de Pontuação

Cada partida será disputada à melhor de 3 sets. Cada set
será disputado até 15 pontos, só terminado com
diferença de dois pontos, sem qualquer limite.

6.2
Vitória (2-0): 3 pontos
Vitória (2-1): 2 pontos
Derrota (1-2): 1 ponto
Derrota (0-2): 0 pontos
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A AFRAM irá criar um grupo na aplicação Whatsapp, incluindo no mesmo todos os capitães de
equipa, para efetuar a marcação dos jogos e reportar os resultados dos mesmos.

O calendário de jogos será efetuado pela AFRAM, estipulando uma numeração a cada jogo, A
ordem, marcação e organização dos jogos é da responsabilidade dos participantes. Devido às
medidas de contingência só permitimos no recinto 6 pessoas (três equipas). Essas equipas
defrontar-se-ão, sendo que a equipa que não estiver a jogar deverá efetuar a arbitragem e
marcação dos pontos. Os jogos referentes à última volta só poderão ser realizados depois de
terminadas todas as partidas das voltas anteriores. Caso náo exista consenso na marcação dos
jogos, a AFRAM reserva o direito de convocar as equipas para competirem aos sábados das
18:00 às 22:00. 
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Ressalvamos que este documento é uma adenda ao Regulamento Oficial de Provas (ROP) da
AFRAM, devido à especificidade do momento presente. Qualquer caso omisso nesta adenda,

será resolvida através da consulta do ROP-AFRAM ou por parte da direção desta associação. Faz
parte também deste documento, o Protocolo de Contingência para a prática de Futevólei.

Em caso de igualdade pontual, será efetuada uma partida
decisiva, no dia 18/07/2020, pelas 20:00, respeitando o ponto 6.1.

6.3

INSCRIÇÃO: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bgXYTcRCZk6U0SwtE8-10 ACXt3r7dWidVAmJonum0rhlJURDExNlVLRTIzTlUyQUVQRkRZNEJGUlhBVi4u

norberto_rui_sa@hotmail.com
Highlight

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bgXYTcRCZk6U0SwtE8-ACXt3r7dWidVAmJonum0rhlJURDExNlVLRTIzTlUyQUVQRkRZNEJGUlhBVi4u


P R O T O C O L O  D E
C O N T I N G Ê N C I A  N A

M O D A L I D A D E  D E
F U T E V Ó L E I

JOGAR COM CRITÉRIOS E
RESPONSABILIDADE

PANDEMIA COVID-19 

A F R A M -   A S S O C I A Ç Ã O  D E  F U T E V Ó L E I  D A  R . A . M .



A modal idade de Futevólei  segundo o Despacho n.º 1710/2014 é

considerada uma modal idade desport iva indiv idual .

É uma modal idade jogada ao ar l iv re,  numa quadra de areia,

com contacto f ís ico quase inexistente,  com separação dos

campos por uma rede.
 

Protocolo de Contingência para a modalidade de Futevólei

ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE

INTENÇÃO

A direção da AFRAM vem apresentar este protocolo de

cont ingência,  de forma a reunir  todas as condições para a

reat ivação da at iv idade desport iva da modal idade de Futevólei ,

tanto em contexto recreat ivo e competit ivo,  mediante o

cumprimento do mesmo e a aceitação deste protocolo pelas

ent idades responsáveis .



PROTOCOLO DE CONTINGÊNCIA

Limitação de locais para a prática da modalidade: Durante esta fase
de contenção, a AFRAM apenas permitirá a prática desportiva do Futevólei
num único local, situado na Praia dos Namorados – Praia Formosa.
Quadra/Campo de Jogo: A quadra/campo de jogo (rede, postes,
marcações) deverão ser montadas aquando de cada utilização e retiradas
no final da mesma. Não irá ficar como habitualmente o campo montado
para a população usufruir do mesmo.·        
Limitação do número de praticantes: O número máximo de praticantes
por quadra de jogo é de 4 elementos, sendo que estes elementos deverão
formar duplas permanentes, não sendo permitidas trocas de elementos.
Inscrição dos praticantes: Os praticantes deverão informar a AFRAM
atempadamente da vontade de utilizar a quadra de jogo, através do
telefone, Facebook ou endereço eletrónico.
Limitação no tempo de jogo: Cada grupo de 4 elementos apenas pode
usufruir da quadra de jogo durante 60 minutos.
Intervalo de segurança: É obrigatório fazer um intervalo de segurança
entre grupos, de 30 minutos, após o término do jogo de um grupo e o início
do jogo de outro.        
Desinfeção do material e atletas: Sempre que se for jogar, o material
utilizado deverá ser desinfetado, como a rede e as bolas, assim como cada
atleta deverá desinfetar as suas mãos.
Entrada e saída da praia e da quadra/campo: A entrada na praia será
decidida aquando da confirmação da utilização da quadra. Assim, no caso
específico da Praia dos Namorados - Praia Formosa, uma equipa entrará
no sentido da promenade Funchal - Câmara de Lobos e a outra equipa no
sentido inverso. Da mesma forma será efetuada a saída das equipas, que
deverão abandonar os campos no sentido em que entraram. 
Trocas de campo: É estritamente proibido as equipas trocarem de
campo. 
Supervisão: Deverá estar sempre presente um elemento pertencente à
AFRAM, sempre que a quadra de jogo estiver a ser utilizada, mantendo
uma distância mínima de 2 metros em relação às linhas limitadoras do
campo.
Medição de temperatura corporal: O elemento da AFRAM responsável
pela supervisão,deverá testar a temperatura corporal dos atletas que irão
usufruir da quadra de jogo. Esta medição será efetuada utilizando um
termómetro não invasivo e não serão recolhidos ou guardados quaisquer
dados dessas medições.    
Comunicação: Estas regras e este protocolo deverão estar afixados na
quadra/campo de jogo.


