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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE VOLEI DE PRAIA (duplas) 
 

Art. 1º - A competição de Vôlei de Praia (duplas) da XXI Municipíada, será regida pela Regra 

Internacional adotada pela FIVB, pelo Regulamento Geral e por este Regulamento. 
 

Art. 2º - As competições serão disputadas no naipe masculino e feminino, nas categorias: 
a) Categoria Infantil - nascidos entre os anos de 2004 a 2006; 

b) Categoria Juvenil - nascidos entre os anos de 2001 a 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Será realizada de acordo com as Normas de Disputa estabelecidas pela Direção Geral. 

 
Art. 3º - Será estabelecido para efeito de desempate, entre duas ou mais equipes o seguinte critério: 

a) Set average; 
b) Ponto average; 
c) Confronto direto; 
d) Sorteio 

 
Art. 4º - As equipes participantes deverão comparecer 30 (trinta) minutos antes da hora marcada 
para seus jogos, apresentando as identificações de seus atletas a mesa de arbitragem. 
 
Art. 5º - Será dada uma tolerância de 10 (Dez) minutos, para o início da partida, somente para o 
primeiro jogo de cada rodada, ao término, as equipes faltosas serão consideradas perdedoras por W 
X O. 
 
Art. 6º - Cada escola poderá inscrever duas duplas por naipe para participarem da competição. A 
partida será disputada durante a fase seletiva e classificatória em um set de 18 pontos, caso 
empatem em 17 a 17 o set continua até haver uma vantagem de 2 pontos (19,21,23,etc) e 2 sets de 
18 pontos nas decisões de 3º e 4º lugar e também na final, em caso de empate em 1 a 1, o 3º set 
decisivo será jogado em 15 pontos com a necessidade de 2 pontos de vantagem. 
 
Art. 7º - Toda e qualquer equipe que for perdedora por W X O, será consequentemente 
desclassificada da competição e terá seus resultados anteriores anulados. 
 
Art. 8º - Somente poderão impetrar recursos ou protestos as equipes diretamente prejudicadas e 
envolvidas na partida. 
 
Art. 9º - Será permitida a presença de um professor para dirigir sua equipe, o mesmo só poderá se 
manifestar antes de qualquer RALLY ou solicitação de pedido de tempo. 

§ 1º Cada equipe tem direito a no máximo, um tempo de descanso em cada, set de 60 
segundos. 
§ 2º Os jogadores podem solicitar tempo somente quando a bola estiver fora de jogo e antes 
do apito do árbitro autorizar o saque, acompanhado do sinal manual. Os pedidos de tempo 
podem ser consecutivos, sem que haja a necessidade de a partida ser reiniciada. 
§ 3º Os jogadores devem ter a autorização dos árbitros para deixar a área de jogo. 

 
Art. 10 - Toda e qualquer equipe deverá apresentar-se uniformizada, camiseta e calção ou bermuda 
da mesma cor para os rapazes e top e sukini para as moças com numeração de 1 e 2 na frente e nas 
costas dos uniformes. 
Parágrafo Único – A numeração no short é opcional. 
 
Art. 11 - Altura da rede obedece, o que segue: Feminino – 2,24m e Masculino – 2,43m. 
 

Art. 12 - Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador da Modalidade ou 

Coordenação Técnica. 

A Coordenação. 


