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Torneio de Voleibol  

Regulamento 

Artigo 1.º 

Organização e objetivos 

1. O Torneio de Voleibol é uma iniciativa da Direção do NECiFarm, inserida na 3ª 

edição dos Torneios NECiFarm.  

2. O Torneio de Voleibol irá realizar-se no mês de abril. 

3. O III Torneio NECiFarm é composto por jogos de rua e jogos de sala, sendo que 

este torneio será relativo ao jogo de rua, Voleibol.  

4. O Torneio de Voleibol tem o principal objetivo promover o convívio entre os 

alunos de Ciências Farmacêuticas e o trabalho em equipa. 

Artigo 2.º 

Organização do torneio 

1. O Torneio de Voleibol realizar-se-á no dia 27 de abril, pelas 17h30. 

2. Cada equipa deverá ser composta por 4 elementos. 

3. Pontuação por jogo:  

a. Equipa vencedora: recebe dois (2) pontos; 

b. Equipa derrotada: recebe zero (0) pontos. 

c. Caso de empate específico de cada jogo. Consultar o artigo 

correspondente ao jogo de Voleibol.  

4. Em todos os jogos que irão constituir o Torneio de Voleibol haverá um 

supervisor, podendo este ser da Direção do NECiFarm ou alguém designado por 

esta para o efeito. 

Artigo 3.º 

Jogo de Voleibol 

1. A equipa será composta pelos 4 elementos inscritos. 

2. Todas as equipas jogam entre si.   
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3. O jogo é ganho pela equipa que primeiro chegar aos 15 pontos com uma 

diferença de 2 pontos.  

4. Em caso de empate o jogo continua até se obter uma diferença de dois pontos.  

5.  Pontuação:   a. A equipa vencedora recebe dois (2) pontos; 

b. A equipa derrotada recebe zero (0) pontos. 

Artigo 7.º 

Prazos do torneio 

1. As inscrições terminam dia 24 de abril de 2016 às 23h e 59min. 

2. O vencedor será anunciado dia 27 de abril, após o final do torneio. 

Artigo 8.º 

Prémios 

A equipa vencedora do torneio terá como prémio um vale da sportzone. 

Artigo 9.º 

Disposições finais 

As dúvidas e casos omissos decorrentes deste Regulamento serão resolvidos pela 

Organização ou pela Direção do NECiFarm, de acordo com as suas especialidades. 

Artigo 10.º 

Dúvidas pontuais 

Quaisquer dúvidas pontuais deverão ser dirigidas a dcl.necifarm@gmail.com 


