REGULAMENTO ESPECÍFICO DO VOLEIBOL INDOOR
Art. 1° 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. 2° Formas de disputa Conforme previsto no Regulamento Geral.
Art. 3° Forma de jogo Melhor de 02 (dois) sets vencedores de 25(vinte e cinco) pontos
corridos, com diferença mínima de dois pontos até o máximo de 27 (vinte e sete) pontos;
o terceiro set será de 15 (quinze) pontos com diferença mínima de 02 (dois) pontos
indefinidamente.
§ Único: Não haverá tempo técnico.
Art. 4° Infantil e juvenil: o libero é opcional, podendo mudar a cada partida.
Art. 5° Altura da rede
CATEGORIA ÚNICA (ATÉ 18 ANOS)
MASCULINO
FEMININO

ALTURA DA REDE
2,43M
2,24M

Art.6º Tolerância Serão dados 15 (quinze) minutos a partir do horário previsto para o
início do primeiro jogo de cada turno.
Art. 7° Derrota por WO Para o vencedor, o placar será de 02 (dois) sets a 00 (zero),
parciais de 25 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
a) Vitória – 02 pontos;
b) Derrota – 01 ponto;
c) 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. 13º Aquecimento: As equipes irão dispor de 05 (cinco) minutos (2x2x1) para
aquecimento na rede.

Art. 14° Documentação Conforme Regulamento Geral.
Art. 15º 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. 16° REVOGUEM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
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