
 
 Regulamento das Quadras de Areia 

 
Art. 1º – As quadras de areia passam a ser nominadas como Quadras 1, 2 e 3. 
 
Art 2º. – A distribuição dos esportes por quadra e as possibilidades de marcação (MARÇO A NOVEMBRO) e horários livres, estão afixados nas 
Quadras e no Quadro de Avisos sob o título “HORÁRIOS QUADRAS DE AREIA”, conforme imagem abaixo: 

HORÁRIOS DE DEZEMBRO A FEVEREIRO HORÁRIOS DE MARÇO A NOVEMBRO 
QUADRA 1 - ESCOLAS QUADRA 1 - ESCOLAS E RESERVAS BEACH TENNIS 

QUANDO LIVRE, PREFERÊNCIA BEACH TENNIS QUANDO LIVRE, PREFERÊNCIA BEACH TENNIS 
Horário Seg Ter Qua  Qui Sex Sab Dom Horário Seg Ter Qua  Qui Sex Sab Dom 

8               Escolinha Beach 8               Escolinha Beach 

9               Escolinha Vôlei 9               Escolinha Vôlei 

10               Livre Beach  10               Livre Beach  

11               Grupo Feminino Beach 11               Reservas Beach  

12               12               Grupo Feminino Beach 

13               13               

14               14               

15               15               

16               16               

17               17               

18               18               

19               19               

20               20               

21               21               

22               22               

QUADRA 2 - LIVRE BEACH TENNIS / FUTEVÔLEI / VÔLEI QUADRA 2 - LIVRE BEACH TENNIS / FUTEVÔLEI / VÔLEI 

Horário Seg Ter Qua  Qui Sex Sab Dom Horário Seg Ter Qua  Qui Sex Sab Dom 
Livre 
Beach/Futevôlei/Vôlei 

8               
Livre 
Beach/Futevôlei/Vôlei 8               

9               9               

10               10               

11               11               

12               12               

13               13               

14               14               

15               15               

16               16               

17               17               

18               18               

21               21               

22               22               

QUADRA 3 - FUTEVÔLEI/ VÔLEI  QUADRA 3 - RESERVAS FUTEVÔLEI/ VÔLEI  

QUANDO LIVRE, PREFERÊNCIA FUTEVÔLEI E VÔLEI QUANDO LIVRE, PREFERÊNCIA FUTEVÔLEI E VÔLEI 
Horário Seg Ter Qua  Qui Sex Sab Dom Livre Futevôlei/Vôlei Horário Seg Ter Qua  Qui Sex Sab Dom Livre Futevôlei/Vôlei 

8               8               
Reservas Futevôlei e 
Vôlei 

9               9               

10               10               

11               11               

12               12               

13               13               

14               14               

15               15               

16               16               

17               17               

18               18               

19               19               

20               20               

21               21               

22               22               

 
Art. 3º. - As quadras de areia são para uso exclusivo de jogos entre associados, sendo expressamente proibida a sua utilização por não sócios ou 
convidados, mesmo com convites de acesso clube. 
 # 1º. – As quadras são exclusivas para a prática esportiva não sendo permitido brincadeiras na areia. 
            # 2º. - Exceção para eventos realizados pelo Clube ou seus parceiros e a prática das aulas que são ministradas nas quadras.             
 
Art. 4º - As quadras de areia serão ocupadas por tempo indeterminado somente quando não houver associados esperando para praticar as 
modalidades. 
 # 1º -  O tempo normal de ocupação das quadras será o da duração normal de um set, assim definido: beach tennis (um set de 6 games), 
futevôlei (um set de 18 pontos) e vôlei de areia (um set de 21 pontos), com um TEMPO MÁXIMO DE OCUPAÇÃO de até 30 minutos por partida.  
            # 2º - A modalidade, conforme quadros acima, tem PREFERÊNCIA para ocupação da referida quadra. Caso esteja a quadra desocupada, pode 
ser utilizada pelas demais modalidades, de acordo com as regras desse artigo descritas no parágrafo 1º, até que se tenham jogadores da modalidade 
de PREFERÊNCIA aguardando para jogar. Em havendo jogadores da modalidade de PREFERÊNCIA aguardando, a quadra fica destinada à 
modalidade de PREFERÊNCIA.  
            #3º - Os jogadores somente entrarão em quadra quando estiverem com a quantidade mínima de jogadores completa, sendo admitido no beach 
tennis no mínimo 2 jogadores, no futevôlei no mínimo 4 jogadores e no vôlei de areia no mínimo 4 jogadores. Enquanto a quantidade mínima não for 
atingida, não poderão entrar em quadra, devendo aguardar para entrar até que a quantidade mínima de jogadores for atingida. 



 
Art. 5º - Para definição da ordem dos jogadores em relação à sua entrada em quadra, serão colocadas as raquetes dos jogadores na ordem de 
chegada (beach tennis) ou a bola (futevôlei e vôlei). 
 # 1º- Somente poderão inscrever-se jogadores presentes às quadras.  

# 2º - Jogadores ausentes em sua vez de jogar “perdem a vez”, passando, automaticamente, para o final da fila. 
# 3º - Jogadores não poderão substituir outra pessoa na fila de espera. Quem não puder jogar em sua vez, passa, automaticamente, para o final 

da fila e entra o próximo. 
 
Art. 6º - Jogadores menores de 14 anos deverão realizar partidas entre si ou acompanhados de seus pais ou responsáveis. (Ex. 4 menores, 3 menores 
e 1 pai, 2 menores e 2 pais, 1 menor e 3 pais). 
 #1º - Os menores e seus responsáveis, permanecem na fila até “fechar” sua parceria, sendo que todos os jogadores voltam para o final da fila 
após a partida, se quiserem jogar  novamente. 
 
Art. 7º - De segunda à sexta-feira (exceto feriados), de março a novembro, as quadras disponíveis poderão ser reservadas, em períodos de 1 hora, 
para utilização entre 18 e 23 hs. 
 # 1º - As reservas serão efetuadas no próprio dia de utilização, pelo titular ou cônjuge, por telefone ou pessoalmente, a partir das 8 hs. A partir 
das 14 hs, poderá ser efetuada por dependentes maiores de 18 anos. Não haverá marcação para terceiros; 
 # 2º- Será afixada na entrada das quadras, ao final do dia, a relação das reservas;  

# 3º - O grupo que reservar um horário, sob qualquer matrícula, não poderá utilizar a quadra no mesmo dia em outro horário, mesmo em 
reserva sob outra matrícula, para garantir o 

efetivo rodízio de sócios em sua utilização. 
# 4º - O não comparecimento para utilização, após a reserva, sem ter havido cancelamento, gerará uma multa para o associado; 
# 5º- Os valores das multas serão definidos pela Vice-Presidência Desportiva. 

 
Art. 8º - As aulas de Beach Tennis e Vôlei serão ministradas exclusivamente por instrutores autorizados pela Associação e seus parceiros, sendo 
vedada a utilização das quadras para a realização de aulas ou práticas similares realizadas por pessoas estranhas. 
 # 1º - Os horários das aulas estarão afixados junto às quadras. 
 
Art. 9º -  Só é permitido o consumo de alimentos e bebidas oferecidos nos restaurantes e bares do clube, ficando proibido aos usuários trazerem ou 
acondicionarem alimentos em térmicos, salvo alimentos especiais para crianças ou pessoas com necessidades de alimentação especial. 

Art. 10º - As quadras poderão, a qualquer momento, ser interditadas para manutenção ou reservadas para uso a critério do Conselho de 
Administração, Vice-Presidência de Esportes ou Departamento de Esportes. 
 
Art. 11º - A AABB não se responsabiliza pela guarda de objetos, valores ou equipamentos deixados junto às quadras. 
 
Art. 12º- Casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pelo Conselho de Administração. 
 
 


