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REGULAMENTO DA MODALIDADE DE VOLEIBOL
Art. 1º - A competição de Voleibol da XXI Municipíadas será regida pela Regra da FIVB adotada
pela CBV, pelo Regulamento Geral e por este Regulamento Específico.
Art. 2º - Cada equipe poderá inscrever no mínimo 09 (nove) e no máximo 10 (dez) alunos-atletas
para todas as categorias.
Art. 3º - O rodízio na quadra será obrigatório.
Art. 4º- As equipes deverão comparecer com os números destacados na frente e nas costas da
camisa sendo a numeração no short opcional. Calçado apropriado obrigatório. Só poderão jogar
sem calçados com a autorização do árbitro principal.
Art. 5º - Os jogos serão disputados em melhor de 02 (dois) sets vencedores em todas as fases. A
equipe que for perdedora por W x O (será aplicado – 21x0 e 21x0), será consequentemente
desclassificada da competição e terá seus resultados anteriores anulados.
Art. 6º - Os sets serão de 21 (vinte e um) pontos e de 15 (quinze) pontos no set decisivo (Tie Brake
no 3º set), o set só terminará quando uma das equipes alcançar a diferença de no mínimo 02 (dois)
pontos.
Art. 7º - Cada equipe terá direito a 01 (um) tempo técnico de 30 (trinta) segundos, em cada set.
Art. 8º - A altura da rede obedecerá as seguintes medidas:
a) Categoria Infantil – Feminino 2,20m / Masculino 2,35m.
b) Categoria Juvenil – Feminino 2,24m / Masculino 2,43m.
Art. 9º - Fica estabelecido para efeito de desempate entre duas ou mais equipes os seguintes
critérios:
a) Confronto direto
b) Set Average (sets a favor dividido pelos sets contra)
c) Pontos Average (pontos a favor dividido pelos pontos contra)
d) Sorteio
Art. 10º - Para efeito de pontuação:
a) 02 pontos por vitória;
b) 01 ponto por derrota.
Art. 11º - No banco destinado aos reservas, somente poderão permanecer os atletas, um professor
ou funcionário da Escola, devidamente inscritos para competição.
Art. 12º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade
e/ou Coordenação Técnica.

A Coordenação.

