
 

 

Regulamento Específico de Voleibol            

 
Art. 1º A modalidade  será   disputada em  2 (duas) categorias: 
 Categoria: "A" - Feminina - nascidas em 2007/2008 
 Categoria: “B” - Feminina - nascidas em 2005/2006 
                   
Art. 2º    Os sets serão realizados: 
 Categoria: “A” – 1(um) set com duração de 10(dez) minutos 

Categoria: “B” – Melhor de 3(três) sets e sendo: 1º e 2º set – 25 pts e 
3º set – 15 pts. 

                

Art. 3º    Dimensões da Quadra:        

Categoria: “A” – jogo 3x3 em um quadra de 8.00x4.00  mts 

    Categoria: “B” - a quadra terá as dimensões oficiais.  

  
Art. 4º Altura da rede: 

     Categoria “A”: 2,00 metros 

     Categoria “B”: 2,10 metros 

                      
Art. 5º Saques: 

      Categoria “A”: De toque  ou por baixo, podendo segurar a bola no 2º 

contato, c                                 realizar os tre  s toques. 

Categoria “B”: É proibido o saque por cima, com salto (viagem) e 

também o uso de líbero. 

            
Art. 6º    Bola a ser utilizada: Categoria “A” e “B - Penalty Pró 7.0.  
 
Art. 7º     Números de atletas: 

Na categoria “A”  Cada equipe poderá inscrever no máximo 4(quatro) 
trios, exceto o Clube Paineiras. 

 
Na categoria “B”  o número mínimo de atletas são 6(seis) e o  máximo 
12 (doze), com substituições livres. 

 
Art. 8º Cada  entidade  poderá inscrever no máximo 1(uma) equipe, exceto o 

Clube Paineiras do Morumby 
 As equipes deverão apresentar-se uniformizadas com camisetas  

numeradas para o início de cada partida. 
 

Art. 9º   As fichas de inscrições deverão ser entregues até 30 minutos 

antes do início do primeiro jogo da primeira rodada, em sua 

respectiva categoria. 
 

Único: Confirmar o número de trios, da categoria “A”, até 06/09/2018 

(5ª-feira) ou enviada através via e-mail: 
antonioava.esportes@clubepaineiras.com.br  
Na categoria “B” as fichas de inscrições deverão ser entregues 

até 30 minutos antes do início do primeiro jogo da primeira 

rodada. 
 

Nota: Atenção quanto á obrigatoriedade referente aos itens do 
Regulamento Geral. 


