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1 - A Competição de Voleibol será realizada de acordo com as regras oficiais da Federação 

Internacional de Voleibol (FIVB) adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol 

(CBV), salvo o estabelecido neste Regulamento.  

 

 

2 – O número máximo de inscrições será de 12 (doze) alunos/atletas por equipe do mesmo 

curso, em categoria única para masculino e/ou feminino. 

 

 

3 - O formato do jogo será:  

 

3.1.1. Os jogos serão disputados em melhor de 03 (três) sets, sendo os dois 

primeiros sets de 25 (vinte e cinco) pontos. Em caso de empate em 24 (vinte e 

quatro) pontos o set só terminará quando uma equipe alcançar a diferença de 02 

(dois) pontos, e neste caso, não haverá ponto limite para o término do set;  

 

3.1.2. Em caso de empate em número de sets vencidos (01 X 01), será jogado um 

terceiro set de 15 (quinze) pontos. Havendo empate em 14 (quatorze) pontos o set só 

terminará quando uma equipe alcançar a diferença de 02 (dois) pontos, e neste caso, 

não haverá ponto limite para o término do set; 

 

4 - Serão concedidos os 02 (dois) tempos solicitados pelos técnicos com a duração de 30 

(trinta) segundos cada, além dos 02 (dois) tempos técnicos do 8º e 16º ponto com de 01 

(um) minuto cada. 

 

5 - A altura da rede será a seguinte: 

 

GÊNERO METROS 

FEMININA 2,24m 

MASCULINA 2,43m 

 

 

6 - Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:  

 

 

7.1 - Para a categoria MASCULINO E FEMININO:  

 

7.1.1 – Substituições durante o jogo de voleibol. Cada equipe tem o direito de fazer 

até seis substituições regulamentares em cada set do jogo. Um jogador que tenha 

sido substituído pode retornar uma única vez no set, desde que seja no lugar do 

mesmo jogador que o substituiu.  

 

8 - O sistema de pontuação nos grupos será: 
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8.1 - Vitória - 02 pontos;  

 

8.2 - Derrota - 01 ponto.  

 

9 - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade, ao regulamento geral e aos 

seguintes critérios:  

 

9.1 - Camisas numeradas de 01 a 18.  

 

9.2 - Tarja na camisa do capitão (não poderá ser improvisada com esparadrapo ou 

similares);  

 

9.3 - Shorts ou sungas (categoria feminina);  

 

9.4 - Tênis e meia; 

 

10 - Na Fase Classificatória, quando no mesmo grupo 02 (duas) ou mais equipes 

terminarem empatadas, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de 

eliminação:  

 

10.1 - Maior coeficiente de sets average em todos os jogos disputados pelas equipes 

na fase;  

 

10.2 - Maior coeficiente de pontos average em todos os jogos disputados pelas 

equipes na fase;  

 

10.3 - Confronto direto entre as equipes empatadas na fase (utilizado somente no 

caso de empate entre 02 (duas) equipes); 

 

10.4 - Sorteio. 

 

 

11 – Quando for necessário indicar a classificação geral das equipes após o término de uma 

fase, serão utilizados os seguintes critérios técnicos:  

 

11.1 – Maior coeficiente de Pontos Ganhos average (Total de pontos ganhos da 

equipe, dividido pelo número de jogos da equipe na fase); 

 

11.2 -  Maior coeficiente de Sets average (Total de sets ganhos, dividido pelo total 

de sets contra da equipe naquela fase); 

 

11.3 – Maior coeficiente de Pontos average (Total de pontos feitos dividido pelo 

total de pontos sofridos pela equipe naquela fase); 
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11.4 – Sorteio; 

 

12 - Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o 

jogo, após a contagem de 15 (quinze) minutos será declarada ausente, aplicando-se o W x 

O em favor da equipe presente. Caso nenhuma das duas equipes se faça presentes em 

tempo hábil, será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a ambas as 

equipes.  

 

 12.1 – A equipe que sofrer um W X O, estará automaticamente eliminada da 

competição e seus resultados anteriores serão desconsiderados 

 

13- Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha, bandagem de gesso ou 

qualquer outro objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos / atletas.  

 

14- A equipe deverá comparecer ao local do jogo com antecedência e devidamente 

uniformizada. Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os 

componentes da equipe deverão apresentar suas cédulas de identidade original e a carteira 

da UNIT para à equipe de arbitragem.  

 

15- A Comissão Técnica da equipe poderá ser composta por até 02 (duas) pessoas, a saber:  

 

15.1 - Técnico;  

 

15.2 - Auxiliar Técnico. 

 

16- Estará automaticamente suspenso da partida subseqüente, na mesma modalidade e 

categoria, o aluno / atleta ou membro da Comissão Técnica que for desqualificado.  

 

16.2 - Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subseqüente a 

ocorrente na mesma competição e no ano específico correspondente. 

 

17- A entrada dos jogadores na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela esteja 

livre e liberada pela equipe de arbitragem / coordenação da modalidade. 

  

17.1 - O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito fora da 

quadra em local determinado pela Coordenação da modalidade; 

 

17.2 - O tempo de aquecimento na quadra será determinado previamente pela 

equipe de arbitragem. 

 

18- Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS 

INTERCURSOS DA UNIT 2019 


