
                                                       
                              

                                 VOLEIBOL DE AREIA 
 
01 - DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS, REGRAS E ADAPTAÇÕES. 
 

1.1 Este Sistema de Disputa é parte integrante do Regulamento Geral da 30º OLIMPESEC. 
1.2 Este Sistema de Disputa seguirá às regras oficiais da modalidade definidas   pela Liga 

Regional de Voleibol. 
1.3 Caberá ao Clube-Sede tomar as providências tanto de ordem administrativa, como de 

segurança, para o bom andamento dos jogos. 
1.4 Caberá à LIGA REGIONAL a parte Técnica da modalidade. 
1.5 Todos os atletas deverão se identificar perante o representante do clube. 
1.6 Das dimensões da quadra e rede: 
 

1.6.1 A quadra de jogo é retangular, medindo 16,0m X 8,0m e é circundada por 
uma zona livre de no mínimo 3 metros de largura.  

1.6.2 A altura da rede para competições masculinas é de 2,43m, feminino é de 
2,24m e misto é de 2,40m. 
 

1.7 Tolerância - 15 Minutos (válida somente para o 1º Jogo), os demais seguirão Horário 
de Tabela. 

1.8 Os uniformes das equipes devem ser numerados (1 e 2, para os titulares, e 3 para o 
reserva) constando na frente e costas o número. Será permitido o uso de boné, para 
o Misto a numeração e de (1 a 4 para os titulares, e 5 e 6 para os reservas). 

1.9  Das desistências e equipes incompletas: 
 

1.9.1 Recusa da equipe em jogar (desistente) é considerada perdedora pelo 
placar de 00 X 21. 

1.9.2 W.O. sem justa causa é considerada perdedora pelo placar de 00 X 21 - 15 
minutos de tolerância item 1.7. 

 
1.9.3 Equipe incompleta de uma Partida perde a Partida, sendo que, a equipe 

completa mantém os pontos do Set em disputa. 
 

1.9.4  AQUECIMENTO: Se houver mais de uma quadra o tempo é de 03 minutos 
na   rede. 

POSICIONAMENTO DOS JOGADORES: a) Não há posições determinadas; b) Não 
existem faltas de posicionamento. 

1.10 ORDEM DE SAQUE: a) Deve ser mantida por todo Set.; b) O sacador tem 05 (cinco) 
segundos para realizar o saque. 

1.11 TEMPO DE DESCANSO: 02 (dois) tempos de 30 (trinta) segundos em cada Partida. 
 

1.11.1 Ocorrendo retardamento sofrerão as seguintes penalidades: 
a) Advertência de retardamento;  
b) Penalidade por retardamento (perda do rally). 

 
1.12 INTERRUPÇÕES EXCEPCIONAIS DO JOGO: Contusão, Interferência externa; 

Interrupções prolongadas que não exceda 04 (quatro) horas o jogo é reiniciado; se 
exceder 04 (quatro) horas a partida é repetida. 

 
1.13 CONDUTA INDEVIDA ANTES E ENTRE OS SETS: Será penalizada conforme a escala 

de sanções. 
 

1.14 FALTA NO GOLPE DE ATAQUE: 
 

1.14.1 O jogador golpeia a bola dentro do espaço de jogo da equipe adversária; 



1.14.2 O jogador golpeia a bola para "fora". 
1.14.3 O jogador finaliza o ataque com uma "largada com a mão aberta", 

direcionando a bola com os dedos; 
1.14.4 O jogador ataca a bola sacada pelo adversário estando a mesma inteiramente 

acima do bordo superior da rede; 
1.14.5 O jogador finaliza um ataque tocando a bola com ambas as mãos acima da 

linha do ombro, exceto quando efetua um levantamento para o seu 
companheiro. 

 
02 - DAS CATEGORIAS 
 

2.1  Esta modalidade será disputada em categoria única – IDADE LIVRE (Acima de 18 anos), 
divididas em: 

2.1.1 Duplas Femininas; 
2.1.2 Duplas Masculinas; 
2.1.3 Quatro x Quatro (Apenas Mista) 
 

03 - DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS 
 

3.1 Poderão participar todos os associados, sócios militantes, atletas desportistas ou 
equivalentes, respeitando-se as condições do regulamento geral. 

 
3.2 Não será permitida a inscrição de Federados. 

 
3.3 Os Clubes participantes poderão inscrever até 3 (Três) atletas, sendo 2 (Dois) jogadores 

mais 1(Hum) suplente, e apenas 1(uma) equipe nas respectivas duplas. 
 

3.4 Somente os 03 (três) jogadores inscritos na súmula podem participar do jogo, a equipe 
deverá ser a mesma durante o torneio. 

 
3.5 Na modalidade de 4 x 4 as equipes devem ser compostas por 2 (Dois) Homens e 2 

(Duas) Mulheres e como suplentes, 1(hum) Homem e 1(uma) Mulher. 
 

3.6 As fichas de inscrições dos atletas serão conforme o Artigo do Regulamento Geral. 
 

1 - FORMA DE DISPUTA 
 

4.1 Os Jogos serão realizados em Set Único de 21 Pontos. Dupla Eliminatória, exceto a 
partida Final, disputada em Melhor de 3 Sets se necessário, sendo os dois primeiros 
sets de 21 pontos e o terceiro set de 15 pontos. 

 
4.2 Cada Set de 21 Pontos - no caso de empate 21 X 21 o jogo continua até que uma das 

equipes alcance uma diferença de 02 Pontos, tendo como LIMITE o 25 Ponto (para 
todos os Sets). 

 
4.3 As equipes deverão trocar o lado da quadra cada vez que a contagem atingir múltiplos 

de 07 (Sete). 
 

4.4 O Intervalo entre os Sets - 01 Minuto. 
 
05 – CÓDIGO DE PONTUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATES. 
 

Classificação Final conforme Artigo do Regulamento Geral. 
 
6– DOS CASOS OMISSOS 
 

6.1  Todas as irregularidades serão julgadas, de acordo com o Regulamento Geral da  
       30ª Olimpesec. 


