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O voleibol é um dos esportes coletivos mais praticados no mundo e assumiu
uma enorme importância no cenário esportivo atual.
Com grande apelo familiar, as competições de vôlei máster estão em crescente
evolução. Sempre presente, as famílias lotam as pousadas nos locais de competição,
fazendo do vôlei máster um público fiel.
Tendo em vista que nos últimos 20 anos o segmento do esporte máster
cresce a todo o momento com eventos direcionados exclusivamente a ex-atletas
profissionais e amantes do vôlei que procuram mais competitividade no seu lazer,
apresentamos o CABO FRIO VOLEI MASTER realizado no período de 04 a 07 de junho
de 2015 (feriado de Corpus Christi) na cidade de Cabo Frio.
Cabo Frio, o sétimo município mais antigo do Brasil, o principal da Região
dos Lagos e referência em turismo em todo o Estado do Rio de Janeiro, sediou, pelo
segundo ano consecutivo, um dos maiores eventos a nível nacional do voleibol Master
(para atletas acima de 35 anos, masculino e feminino), o CABO FRIO VOLEI MASTER,
mobilizando a população em torno de uma iniciativa altamente saudável que é o
esporte e trazendo ao município um evento de grande porte que já faz parte do
calendário oficial da cidade.
A competição está estruturada para ser o segundo maior evento do voleibol
Master brasileiro (atrás apenas do Campeonato Brasileiro Master, realizado em
Saquarema), tendo equipes convidadas de todo o Brasil e exterior. A primeira edição
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do CABO FRIO VOLEI MASTER foi realizada no ano de 2014 e foi um sucesso dentro e
fora de quadra.
A primeira edição foi marcada pelo excelente nível técnico das equipes e,
principalmente, pelo singular clima de confraternização após o último ponto de cada
partida, onde a rivalidade se limitou às quadras e os abraços, conversas e gargalhadas
se tornaram personagens principais.
Em sua segunda edição (primeira em âmbito nacional) o evento contou
com 25 equipes no indoor feminino divididas em 4 categorias, 24 equipes no indoor
masculino dividido em 5 categorias, 27 duplas femininas na areia divididas em 3
categorias, 17 duplas masculinas na areia divididas em 3 categorias e 9 quartetos
femininos na areia divididos em 2 categorias.
Em resumo, a competição reuniu, no total, 49 equipes indoor, 44 duplas na
areia e 9 quartetos, totalizando mais de 100 grupos, trazendo mais de 900 pessoas para
a cidade de Cabo Frio, somando competidores e acompanhantes.
A competição reuniu equipes de 17 cidades espalhadas nos estados do Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Ceará, Rio Grande do Sul e Pará
e, elevando a competição para um âmbito internacional, a delegação provinda de
Lima, no Peru. Foram realizados 113 jogos indoor e 130 jogos na areia.
Na areia tivemos participações, em resumo, das seguintes localizações: Rio
de Janeiro (11 duplas e 3 quartetos); interior do Rio de Janeiro (6 duplas e 2 quartetos);
Espírito Santo (7 duplas e 1 quarteto); Minas Gerais (7 duplas e 3 quartetos); Região
Nordeste (9 duplas); Região Norte (4 duplas).
A competição reuniu equipes de 17 cidades espalhadas nos estados do Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Ceará, Rio Grande do Sul e Pará
e, elevando a competição para um âmbito internacional, a delegação provinda de
Lima, no Peru. Foram realizados 113 jogos indoor e 130 jogos na areia em quatro dias
de competição.
Os locais que sediaram os jogos indoor foram o Costa Azul Iate Clube
(localizado no Centro de Cabo Frio); a Escola Municipal Edílson Duarte (localizada no
bairro Jardim Caiçara); e no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto (localizado no bairro
Portinho). Os jogos de areia foram realizados na Praia do Forte, em frente à Praça das
Águas, no período diurno.
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O evento foi realizado pela Associação Master de Voleibol do Rio de Janeiro
– AMAVOLEI e apoiado pela Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes de Cabo Frio
através do Secretário de Esportes Alfredo Gonçalves, e pelas empresas Píer e
MundoVolei.
Em seu primeiro ano nesta grandeza, o saldo do evento foi muito positivo,
atingindo seu objetivo. Buscamos aproximar equipes e organização e tornando o
evento dos participantes, fazendo-os tomar para si a competição. Recebemos o
reconhecimento, o sorriso dos competidores e o interesse no retorno tanto à
competição quanto à cidade, grandemente elogiada.
Em 2016 há o desejo de aumentar a competição em número de equipes,
concentração de jogos em menos locais e realização de duas festas de
confraternização, sendo uma na praia.
Fundamental na história do vôlei em nosso estado, os atletas másters que
construíram e influenciaram grandes gerações, ainda estão em atividades e dando
show de talento e disposição em quadra.

