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REGULAMENTO ESPECÍFICO VOLEIBOL 

1. Os jogos serão realizados de acordo com as regras editadas pela Confederação Brasileira de 

Vôlei (CBV), pelo que dispuser este regulamento e, também, em conformidade com os 

combinados via whatsApp. 

2. As equipes serão agrupadas a partir de sorteio conforme disponibilizado, sendo o sistema de 

disputa: 

Masculino 

2.1- As equipes serão numeradas de 1 a 7 por sorteio; 

2.2- Os jogos das quartas de final serão:  

• QF1 - Equipe 1 x Equipe 6 

• QF2 - Equipe 2 x Equipe 5 

• QF3 - Equipe 3 x Equipe 4 

2.3- Os jogos das semi final: 

• SF1 – Equipe 7 x Vencedor QF1 

• SF2 – Vencedor QF2 x Vencedor QF3 

2.4 – A partida final será: 

• FINAL: Vencedor SF1 x Vencedor SF2 

Feminino 

2.5- As equipes serão numeradas de 1 a 8 por sorteio; 

2.6-  Os jogos das quartas de final serão:  

• QF1 – Equipe 1 x Equipe 8 

• QF2 – Equipe 2 x Equipe 7 

• QF3 – Equipe 3 x Equipe 6 

• QF4 – Equipe 4 x Equipe 5; 

2.7- Os jogos das semi final: 

• SF1 – Vencedor QF1 x Vencedor QF4 

• SF2 – Vencedor QF2 x Vencedor QF3 

2.8- A partida final será: 

• FINAL: Vencedor SF1 x Vencedor SF2 
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3. O jogo não poderá ser realizado com menos de 06 (seis) atletas em uma das equipes. Cada 

equipe poderá inscrever até 14 atletas na competição, desde que 2 desses atletas sejam 

obrigatoriamente líberos. 

4. O uniforme dos jogadores deverá ser calção com cor predominante igual, camisas de malha 

(ou camiseta) idênticas e tênis. Sendo que as camisas dos jogadores deverão ser numeradas, 

preferencialmente no peito e nas costas. O atleta líbero deverá usar obrigatoriamente camisa 

de cor diferente dos atletas regulares. 

5. Sobre a disputa dos jogos: 

5.1 Feminino: 

• Melhor de 5 sets, sendo os 4 primeiros de 25 pontos e o set desempate de 15 pontos, 

respeitando a diferença de 2 pontos para término do set. 

5.2 Masculino: 

• Os jogos das fases Quartas de Final e Semi Final serão disputados em melhor de 3 

sets, sendo os dois primeiros de 25 pontos e o set desempate de 15 pontos, respeitando 

a diferença de 2 pontos para término do set. 

• No jogo FINAL, melhor de 5 sets, sendo os 4 primeiros de 25 pontos e o set desempate 

de 15 pontos, respeitando a diferença de 2 pontos para término do set. 

6. Na quadra, somente será permitida a presença dos atletas, do técnico e dos árbitros. 

7. Outras pessoas, sob qualquer pretexto, não poderão adentrar a quadra. 

8. A comissão organizadora fornecerá a bola Penalty 8.0 para a disputa dos jogos da competição. 

Cabe as equipes levar bolas para o aquecimento. Caso as equipes optem por jogar com outro 

tipo de bola, somente será permitido se houver comum acordo entre ambas. 

9. As equipes terão até 15 minutos de tolerância para comparecer aos seus jogos. Tendo esgotado 

esse tempo, será declarada perdedora por WxO. 

10. Quanto à premiação, segue: 

• Equipes Campeãs: 1 Troféu e 15 Medalhas; 

• Equipes Vice Campeãs: 1 Troféu e 15 Medalhas; 

• Premiações individuais:  

- 1 Troféu para o (a) melhor levantador (a); 

- 1 Troféu para o (a) melhor oposto (a); 

- 2 Troféus para os (as) melhores ponteiros (as); 

- 2 Troféus para os (as) melhores centrais/ meio de rede 

- 1 Troféu para o (a) melhor líbero. 

11. Os casos porventura omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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Carandaí - MG, 31 de Agosto de 2022. 

 

 

____________________________ 

Thamirys Helena de Souza Tavares 

DIRETORA DE ESPORTES E LAZER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ – MG 

 

 


