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                                 Semana Olímpica 2018 

Torneio de Voleibol 4x4 

Regulamento Geral 

INTRODUÇÃO  

Este Regulamento aplica-se às competições de Voleibol do Torneio realizado no âmbito da 

Semana Olímpica da ESAG 2018. 

 

INSCRIÇÕES  

Cada equipa é composta pelo mínimo de 4 jogadores e máximo de 6 

O prazo limite de inscrição é dia 14 de Março de 2018. 

 

CALENDARIZAÇÃO E QUADRO COMPETITIVO  

A calendarização dos jogos será feita de acordo com o número de equipas inscritas. 

 

HORÁRIO 

Início previsto: 9:00H 

Final previsto: 17H 

 

ARBITRAGEM  

A arbitragem será assegurada pela organização. No minimio cada campo terá 2 árbitros. 

EQUIPAMENTO 

Os alunos deverão utilizar equipamento desportivo apropriado à prática de voleibol. 
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REGRAS 

As regras a aplicar neste Torneio são:  as que constam no regulamento do Desporto Escolar- 

leis de jogo do voleibol 4x4, com algumas adaptações a saber:  

1. A forma de jogo a utilizar é o 4 x 4.  

2. O terreno de jogo deverá ter 9 m de largura por 18 m de comprimento. 

3.O jogo será disputado à melhor de 3 sets de 15 pontos, á exceção do jogo da final que será 

disputado  

à melhor de 3 sets de 25 pontos. 

4. A altura da rede é de aproximadamente 2,15 m. 

5. O sistema de marcação de pontos é “contínuo”. 

6. Se a equipa não se apresentar com o número mínimo de 4 (quatro) jogadores perde esse 

jogo, sendo-lhe atribuído 0 (zero) pontos com 2 parciais: 0-15. 

7. No caso da equipa não se apresentar a um Jogo ser-lhe-á averbada Falta de Comparência, 

sendo-lhe atribuído 0 (zero) pontos com 2 parciais: 0-15.  

8. Durante o jogo são permitidas substituições, quando o jogo estiver em situação de bola 

parada e sendo o árbitro previamente avisado. 

9.O primeiro serviço do 1º e 3º set é efetuado pela equipa determinada pelo sorteio.  

10. As equipas trocam de campo no final de cada set. 

11. Cada set terá de terminar com a diferença mínima de 2 (dois) pontos ou até atingir o limite 

de 21 pontos. 
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INDISCIPLINA/COMPORTAMENTOS ANTI-DESPORTIVOS  

Serão excluídos do torneio todos os que manifestarem comportamentos antidesportivos ou 

ostensivamente desrespeitarem as leis do jogo. 

Neste âmbito incluem-se: 

Agressões físicas ou verbais aos colegas, adversários, árbitros e professores presentes;  

Não cumprimento propositado e continuado das leis do jogo;  

Não cumprimento permanente e propositado das advertências e/ou indicações sancionadas 

pelo árbitro;  

Tentativas de fraude ao regulamento do Torneio. 

 

PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DE OUTRAS ESCOLAS 

A participação de alunos de outras escolas é possível, mas os alunos têm que ser 

acompanhados por 1 professor responsável da sua escola. 

 

Casos Omissos  

Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação deste regulamento específico serão analisados 

pelos professores de educação física presentes.  

 


