VOLEIBOL 4x4 Misto
Art. 1º - A competição de VOLEIBOL 4 X 4 MISTO dos V JISIFMA será realizada de acordo com as Regras Oficiais da CBV,
salvo o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do V JISIFMA 2018.
Art. 2º - Os jogos das chaves serão disputados em único set de 21 pontos. Os jogos das semifinais e final serão realizados em
melhor de 3 (três) sets pontos, sendo os dois primeiros de 21 pontos e no set de desempate será de 15 pontos. A equipe
vencedora deve abrir dois pontos de vantagem no placar sobre a equipe adversária para ganhar a partida/jogo.
Art. 3º - As demais regras seguem o regulamento definido pela Confederação Brasileira de Voleibol (www.cbv.com.br), com
algumas adaptações.
Parágrafo Primeiro – No mínimo dois atletas deverão se revezar no saque.
Parágrafo Segundo – A disposição em quadra dos atacantes e do levantador (a) ficará a critério do capitão da equipe.
Parágrafo Terceiro – Deverá ser indicado um capitão de cada equipe para comunicação com a arbitragem, sem
interferência dos demais atletas.
Parágrafo Quarto – Em quadra deverá permanecer no mínimo uma mulher e três homens ou vice-versa.
Parágrafo Quinto – A altura oficial da rede será de 2,35 m.
Art. 4º - Para classificação das equipes será observada a seguinte pontuação:
- Vitória – 3 pontos.
- Derrota – 1 ponto.
- W x O – 0 ponto
Parágrafo primeiro – Para efeito de classificação todos resultados que envolva a equipe que provocou o WxO, serão
considerados oficialmente 21 (vinte e um) pontos a 0 (zero) e 2 (dois) sets a 00 (zero) no caso das semifinais e final, mesmo a
equipe tendo outras partidas a cumprir no V JISIFMA.
Art. 5º - Os critérios de desempate adotados para critério de classificação, entre duas ou mais equipes, serão os seguintes:
•
•
•
•

Número de Vitórias;
Points average (subtração dos pontos marcados menos os pontos sofridos, resultando no saldo de pontos);
Confronto direto (entre duas equipes);
Sorteio.
Art. 6º - Nos Uniformes, não será obrigatória a NUMERAÇÃO na frente das camisas e a tarja de capitão abaixo do número na
parte da frente da camisa.
Parágrafo Único- Os técnicos para exercerem a sua função deverão estar devidamente vestidos de acordo com a regra. (Calça,
Camisa e Calçado Fechado).
Art. 7º. Cada equipe terá direito a 02 (dois) pedidos de tempo de 40 segundos na partida, quando for os jogos na chave e 02
(dois) pedidos de tempo de 40 segundos por set, quando forem os jogos das semifinais, o qual deverá ser solicitado pelo (a)
capitão (a) do quarteto misto.

Art. 8º Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para o 1º jogo da rodada, ficando os demais para o horário programado
em tabela.
REGULAMENTO VÔLEI DE PRAIA
1. A competição será disputada na categoria masculina e feminina. Será permitida a inscrição de 3 (três) atletas, sendo um
reserva.
2. A competição de Vôlei de Praia será regida pelas regras oficiais da Federação Internacional de Voleibol (FIVB)
(www.cbv.com.br) na versão do voleibol de praia 2×2, salvo os dispostos contidos neste regulamento técnico.
3. Os jogos das chaves serão disputados em único set de 21 pontos. Os jogos das semifinais e final serão realizados em melhor
de 3 (três) sets pontos, sendo os dois primeiros de 21 pontos e no set de desempate será de 15 (quinze) pontos. A equipe
vencedora deve abrir dois pontos de vantagem no placar sobre a equipe adversária para ganhar a partida/jogo.
4. A quantidade de sets e o sistema de disputa (em todas as fases) serão definidos pelo Coordenador Técnico do evento e os
representantes das duplas presentes no congresso técnico, e será levado em consideração o número de atletas inscritos (as).
5. Nas competições (independente do sistema de disputa) a pontuação correspondente em cada partida será:
a) 02 (dois) para vitória;
b) 01(um), para derrota.
6. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio será o seguinte:
a) Número de Vitórias;
b) Points average (resulta da SUBTRAÇÃO DO TOTAL DE pontos marcados e pontos sofridos);
c) Confronto direto (entre duas equipes);
d) Sorteio.
7. Cada equipe terá direito a 02 (dois) pedidos de tempo de 40 segundos na partida, quando for os jogos na chave e 02 (dois)
pedidos de tempo de 40 segundos por set, quando forem os jogos das semifinais, o qual deverá ser solicitado pelo (a) capitão
(a) da dupla.
8. Os atletas deverão comparecer uniformizados para os jogos, sendo constituído de camisetas idênticas e numeradas e calção
(preferencialmente iguais), não precisando ser numerado.
9. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para o 1º jogo da rodada, ficando os demais para o horário programado em
tabela.
10. Caso o W x O ocorra, a dupla adversária terá seu placar final do jogo como 21×0, para efeito de pontuação das demais
equipes.
11. Caso o W x O ocorra nas fases eliminatórias não será permitida a ascensão de duplas eliminadas nas fases anteriores.
12. Para efeito de classificação todos resultados que envolva a equipe que provocou o WxO, serão considerados oficialmente
21 (vinte e um) pontos a 0 (zero) e 2 (dois) sets a 00 (zero) no caso das semifinais e final.
13 – Sendo 10 times formados os mesmos serão divididos em três chaves, sendo classificados os primeiros colocados de cada
chave. O último classificado para as semifinais será feito mediante um único jogo entre os dois melhores segundo colocados
das três chaves, conforme os critérios de desempate. O vencedor desse confronto será considerado o melhor índice técnico,
cruzará com o primeiro colocado do grupo 1 e o primeiro colocado do grupo 2 enfrentará o primeiro colocado grupo 3.
13 - Nos Uniformes, não será obrigatória a NUMERAÇÃO na frente das camisas e a tarja de capitão abaixo do número na parte

da frente da camisa.
14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Santa Inês, 10 de Dezembro de 2018.

