
 

2.9  TORNEIO PRINCIPAL SUB 19/SUB 21 
 

a. Uma fase posterior ao Torneio Qualifying (fase classificatória), 

denominada “Torneio Principal”, será realizada com datas 

divulgadas no site da CBV.  
 
 

b. A CBV poderá alterar durante a temporada 2017 o formato e o sistema de 

disputa do Torneio Principal.  

c. Caso uma dupla de alguma federação, pré-classificada para o torneio 

principal, desistir após o prazo de publicação e validação da tabela, a dupla 

apesar da desistência não poderá ser substituída e perderá os jogos por 

“WO” para fins de resultados e não receberá  pontuação na  etapa 

considerada.  

 

2.9.1 TORNEIOS MASCULINO E FEMININO 
2.9.1.1 Sistema de Disputa 

O torneio será realizado em 02 (dois) dias e composto por: 
 08 (oito) primeiras equipes no ranking de federações para a 

etapa; 
 08(quatro) duplas do torneio classificatório  

 

2.9.1.2 Formação dos Grupos 
a. As 16 (dezesseis) duplas serão divididas em 04 (quatro) grupos, 

com 04 (quatro) equipes em cada um, obedecendo ao ranking de 
duplas da etapa. A distribuição das mesmas será feita como 
segue abaixo: 

 GRUPO A – R1, R8, R9, R16 

 GRUPO B – R2, R7, R10, R15 

 GRUPO C – R3, R6, R11, R14 

 GRUPO D – R4, R5, R12, R13 

 
b. No caso de empate por pontos entre duas ou mais duplas no 

momento da definição do ranqueamento para a divisão dos 
grupos, o  d e s em p a t e  será feito mediante sorteio. 

 
 
 
 
 
 



 

2.9.1.3 Fase de Grupos 
 

a. As duplas jogarão dentro de cada grupo conforme  diagrama da 
letra “f” . 

 
b. Após os jogos desta fase as  três  primeiras  duplas  de  cada  

grupo  se classificarão para a  fase seguinte.  
 

c.  Serão considerados os primeiros de cada grupo os  
vencedores dos seguintes jogos: 

 

 1º grupo A: vencedor jogo 09 

 1º grupo B: vencedor jogo 10 

 1º grupo C: vencedor jogo 11 

 1º grupo D: vencedor jogo 12 
 

 

 

d. Serão considerados os segundos colocados de cada grupo 
os perdedores dos seguintes jogos: 

 

 2º grupo A: perdedor do jogo 9 

 2º grupo B: perdedor do jogo 10 

 2º grupo C: perdedor do  jogo 11 

 2º grupo D:  perdedor do jogo 12 
 

 

 

e. Serão considerados os terceiros colocados de cada grupo 
os vencedores dos seguintes jogos: 
 

 3º grupo A: vencedor do  jogo 13 

 3º grupo B:  vencedor do jogo 14 

 3º grupo C: vencedor do jogo 15 

 3º grupo D: vencedor do  jogo 16 

 

 

 

 

 

 



 

f. Ordem dos Jogos (os nomes constantes do diagrama são 

apenas ilustrativos). 



 

 

2.9.1.4  POSIÇÕES NA CHAVE DE JOGOS 
 

 
I. Posições dos  1ºs colocados de cada grupo (1º a 4º ):  

 
serão preenchidas pelas equipes que terminarem a fase anterior em 1º 
(primeiro) lugar dos grupos “A”, “B’, “C” e “D” e ocuparão as posições no 
Round 2 conforme diagrama do número III. A classificação das duplas 
será definida de acordo os critérios abaixo: 
 

a. Pontos average (pontos “pró” divididos pelos pontos “contra”); 

b. Colocação no ranking de duplas para a etapa. 

 
 

I. Posições                  dos 2ºs colocados de cada grupo (5º a 8º) :  
 

serão preenchidas pelas equipes que terminarem a fase anterior em 2º 
(segundo) lugar dos grupos “A”, “B’, “C” e “D”. e ocuparão as posições 
no Round 1 conforme diagrama do número IV. A classificação das 
duplas será definida de acordo os critérios abaixo: 
 

a. Pontos average (pontos “pró” divididos pelos pontos 
“contra”); 

b. Colocação no ranking de duplas para a etapa. 

 

II. Posições dos 3ºs colocados de cada grupo (9º a 12º):  
 

serão preenchidas pelas equipes que terminarem a fase anterior em 3º 
(terceiro) lugar dos grupos “A”, “B’, “C” e “D”. e ocuparão as posições 
no Round 1 conforme diagrama do número III. A classificação das 
duplas será definida de acordo os critérios abaixo: 

a. Pontos average (pontos “pró” divididos pelos pontos 
“contra”); 

b. Colocação no ranking de duplas para a etapa.

 

 

 

 

 

 



 

III. DIAGRAMA DE  JOGOS  FASE 
ELIMINATÓRIA   

         

ROUND 1 ROUND 2 SEMIFINAIS FINAL  

  1º/1º A,B,C,D      

8º/2º A,B,C,D         

               

             

           

9º/3º A,B,C,D           

  4º/1º A,B,C,D        

5º/2º A,B,C,D            

              

            

           

12º/3º A,B,C,D          

  3º/1º A,B,C,D       

6º/2º A,B,C,D           

              

             

            

11º/3º A,B,C,D           

  2°/1º A,B,C,D       

7º/2º A,B,C,D          

             

           

          

10º/3º A,B,C,D        

 

  

 



 

2.9.2 CLASSIFICAÇAO E PONTUAÇÃO 

 
Os componentes das duplas da federações receberão pontuação 
de acordo com sua classificação final na etapa. Segue abaixo a 
distribuição de pontos: 

 1º lugar – 200 pontos (01 dupla); 

 2º lugar – 180 pontos (01 dupla); 

 3º lugar – 160 pontos (01 dupla); 

 4º lugar – 140 pontos (01 dupla); 

 5º /8º lugar – 120 pontos (04 duplas); 

 9º/12º lugares – 100 pontos (04 duplas); 

 13º/16º lugares – 80 pontos (04 duplas); 

 17º/24º lugares – 60 pontos (04 duplas); 

 25º/40º lugares – 40 pontos (08 duplas); 

 

 

2.9.3 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a. Caso a Federação de realização da competição não esteja entre as 08 
duplas pré-classificadas para o torneio principal será passado para a 
Federação sede a 8ª vaga. Neste caso, teremos 07 duplas melhores 
ranqueadas no torneio principal mais uma vaga para a Federação sede, 
totalizando 08 duplas pré- classificadas no torneio principal. 

b. Se no congresso técnico não estiverem inscritas ou presentes a totalidade 
das duplas previstas a CBV/CECBSE decidirá sobre o formato da competição, 
neste caso, uma ou mais duplas poderão ser inscritas fora do prazo visando 
buscar o número previsto de 12(doze) duplas. O sistema de disputa será de 
acordo com o número de duplas confirmadas de forma a atender às 
exigências da competição. 

c.  Se no congresso técnico uma dupla pré-classificada para o torneio principal 
não confirmar a participação, será convidada para compor as 12 duplas do 
torneio a Federação melhor ranqueada que perdeu na disputa de vaga do 
torneio classificatório. 
d. No torneio qualifying poderão ser inscritas até 05(cinco) duplas da 

federação sede e 04(quatro) duplas de outras federações. 



 

 


