REGULAMENTO ESPECÍFICO DO VÔLEI DE PRAIA (4 X 4).
Art. 1º Os jogos de Voleibol do XXXI Nordestão Salesiano serão regidos pelas normas
deste Regulamento e pelas Regras Oficiais da FIVB, em tudo que não contrarie o
Regulamento Geral.
Art. 2º Forma de jogo Melhor de 02 (dois) sets, vencedores de no máximo 18 pontos
corridos, o terceiro set será de 15 (quinze) pontos. Todos os sets deverão ter diferença
mínima de 02 (dois) pontos para concluir o set.
Art. 3º Constituição da equipe Cada equipe deve ser constituída de, no máximo 05
(cinco) jogadores (quatro na quadra e um substituto) e 01 (um) técnico. Um dos
jogadores será o capitão da equipe, que devera assinar a súmula.
Art. 4º Categoria, faixa etária e sexo Juvenil nascidos até 1998 no masculino e feminino.
Art. 5º Não existem posições determinadas, mas a ordem de saque deve ser mantida
durante o jogo.
Art. 6º Tolerância Serão dados 15 (quinze) minutos a partir do horário previsto para o
início do primeiro jogo de cada turno.
Art. 7º Em casos de WO, o placar do vencedor será de 02 sets a 00, com as parciais de
18 x 00.
Art. 8° Pontuação da partida Será vencedora da partida a equipe que ganhar dois sets.
Art. 9° Pontuação da Competição Será de acordo com o sistema de disputa. Vide
Regulamento Geral.
Art. 10º Pontuação por partida
1) Vitória – 02 pontos.
2) Derrota - 01 ponto.
3) Derrota por WO - Zero ponto.
Art. 11º Critérios de desempate Caso haja empate entre duas ou mais equipes, serão
utilizados os critérios abaixo relacionados, no que se aplicar, pela ordem: 1) Confronto
direto;
2) Sets average;
3) Pontos average;
4) Sorteio.
Art. 12º Desqualificação O atleta, técnico ou assistente técnico que for desqualificado
de uma partida, estará automaticamente suspenso da partida seguinte, podendo, se
necessário, ser julgado pela Comissão de Justiça Desportiva Estudantil dos jogos.
Art. 13° Documentação Conforme Regulamento Geral.
Art. 14º Aquecimento Será realizado na quadra auxiliar ou fora da quadra.
Art. 15º Substituições:

1. Cada equipe terá direito a quatro substituições em cada set, de livre escolha. Não há
exigências de que seja no lugar do mesmo atleta que entrou.
2. Excepcional: Se a equipe tiver esgotado todas as substituições do set e um jogador
contundir-se, será autorizada uma substituição excepcional, porém o jogador
contundido não poderá voltar a participar do mesmo jogo.
Art. 16º Só será permitida apenas uma tentativa de saque.
Art. 17º Não será permitido o ataque realizado com as pontas dos dedos, se os mesmos
estiverem afastados.
Art. 18º O contato com o bloqueio não conta (mesma regra do voleibol indoor).
Art. 19º Contato com a rede:
É proibido tocar em qualquer parte da rede ou antena, exceto o contato acidental do
cabelo.
Art. 20º Não precisa respeitar a trajetória perpendicular à linha dos ombros.
Art. 21º Tempo Cada equipe terá direito a 01 (um) tempo de 01 (um) minuto em cada
set.
Art. 22º Troca de quadra Regra 22 do Voleibol de Praia, sem intervalo durante as trocas.
Art. 23º Disposições Gerais Os casos omissos do presente regulamento serão julgados
e decididos pela Comissão Técnica do Voleibol e a Comissão Técnica Desportiva dos
Jogos.
Art. 24° REVOGUEM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
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