
            
                      

NOTA OFICIAL NR. 001/2020 – AOS 02 DE JANEIRO DE 2020 
 
 
              Em obediência ao que está contido no artigo 72 do Estatuto e para efeito do que dispõe o 
artigo 14 do Regimento Geral e seus parágrafos, damos conhecimento aos filiados do que segue: 
 
 
1. PRESIDÊNCIA 

1.1. Resolução 
Resolução nº 001/2020 
Projeto Primeiro Toque 
 CONSIDERANDO que o Projeto Primeiro Toque foi proposto na temporada de 2018 com o 

intuito de massificar e desenvolver o voleibol nas categorias de base no Estado de São 
Paulo; 

 CONSIDERANDO que com este projeto permitiu-se o surgimento de novas e potenciais 
entidades engajadas no mesmo; 

 CONSIDERANDO que na temporada de 2018 iniciou-se a competição com as EPD’s 
sediadas na Capital / Grande São Paulo com atletas das categorias sub-13 e sub-14, 
masculino e feminino; 

 CONSIDERANDO que o formato da competição foi alterado em razão da quantidade de 
equipes inscritas; 

 CONSIDERANDO que recebemos diversas solicitações para que fossem ampliadas as 
competições; 

 CONSIDERANDO que estas competições marcam o início do espírito esportivo em jovens 
atletas; 

 CONSIDERANDO que o projeto foi prorrogado para os anos de 2019 e 2020,  
 
A Federação Paulista de Volleyball RESOLVE: 
1. Apresentar as normas táticas a serem cumpridas na presente temporada; 
2. Enfatizar que os atletas das categorias sub-13 e sub-14, beneficiados pelo projeto, só 

poderão disputar competições do próprio projeto; 
3. Determinar que a participação destes atletas em competições de categoria superior 

deverá atender as exigências do registro em sua plenitude conforme normas vigentes; 
4. Apresentar, a posteriori, nova proposta/renovação para a temporada 2021. 

 
2. ADMINISTRAÇÃO 

2.1. Taxas Administrativas 2020 
Publicamos, em anexo, o Regimento de Taxas Administrativas válido para a temporada de 
2020, ajustado conforme o índice de reajuste salarial da categoria de 3,37% aprovado na 
Convenção Coletiva entre SEADESP e SINDESPORTE. 

 
3. DEPARTAMENTO TÉCNICO 

3.1. Edital de Inscrição das categorias Subs e I Divisão 
Publicamos, em anexo, o Edital de Inscrição para os Campeonatos Oficiais da Federação 
Paulista de Volleyball de 2020. 

 
3.2. Edital de Inscrição da Divisão Especial 

Publicamos, em anexo, o Edital de Inscrição para os Campeonatos Estaduais Adultos – 
Masculino e Feminino – da Divisão Especial 2020. 

 
3.3. Edital de Inscrição do Projeto Primeiro Toque 

Publicamos, em anexo, o Edital de Inscrição para o Projeto Primeiro Toque. 
Obs.: No que se refere as taxas administrativas, as categorias iniciantes (sub-13) e Pré-Mirim 
(sub-14) estão submetidas ao que prescreve o Edital do Projeto Primeiro Toque. 

 
3.4. Faixa Etária e Altura de Rede 

Publicamos, em anexo, a tabela de Faixa Etária e Altura de Rede para todas as categorias a 
serem disputadas na temporada de 2020. 

 
3.5. Ficha Padrão de Inscrição de Equipe 

Publicamos, em anexo, a ficha padrão de inscrição de equipe. 
 
 
 
 



            
 
 

3.6. Normas Táticas Projeto Primeiro Toque 
Publicamos, em anexo, as normas táticas válidas para o Projeto Primeiro Toque para a    
temporada de 2020.  

 
3.7. Bola Oficial FPV para a temporada 2020 

Vôlei de Quadra – Informamos as especificações da bola oficial para a temporada de 2020:   
Código 5425822400 – Bola Vôlei 8.0 PRO – AM-RX 

 

 
Bola de Vôlei de quadra em microfibra com 18 gomos, (TERMOTEC) – Tecnologia de termo 
fusão que garante 0% de absorção de água, mantendo as propriedades de peso e velocidade 
da bola. Maior durabilidade e alta performance, com (DUPLA COLAGEM) – Dupla camada de 
colagem, reforçando ainda mais a junção dos gomos, camada de amortecimento (NEOTEC) – 
Composto de amortecimento interno exclusivo Penalty com 4.5mm de espessura que 
proporciona maior conforto nos saques/cortadas e diminui o impacto nas defesas, sem perder 
a velocidade da bola, com câmara (6D) – Sistema inovador de balanceamento, composto por 
6 discos posicionados simetricamente, proporcionando equilíbrio total para a bola. Construída 
a base de borracha butílica e Airbility estrutura de anéis que a deixam muito mais esférica, 
miolo (CÁPSULA SIS) – Bico alongado que envolve a agulha e protege a câmara de ar. 
Removível e lubrificado, com peso entre 260-280g e circunferência entre 65-67cm. Produzida 
no Brasil. Aprovada pela FIVB. 

 
4. DEPARTAMENTO DE VÔLEI DE PRAIA 

4.1. Bola Oficial FPV para a temporada 2020 
Vôlei de Praia – Informamos as especificações da bola oficial para a temporada de 2020: 
Código 541590 – Bola Vôlei de Praia Pro X – AM-CY-RX 

 
Bola de Vôlei de praia com 12 gomos em PU PRÓ - alta resistência à abrasão, sem perder o 
conforto, além de grip para maior controle da bola. Construída com TERMOTEC - Tecnologia 
de termo fusão que garante 0% de absorção de água, mantendo as propriedades de peso e 
velocidade da bola. Maior durabilidade e alta performance. DUPLA COLAGEM - Dupla 
camada de colagem, reforçando ainda mais a junção dos gomos. Camada de amortecimento 
NEOGEL - Composto de amortecimento interno que proporciona maior conforto nos saques, 
cortadas e diminuí o impacto nas defesas, sem perder a velocidade da bola. Câmara 6D - 
Sistema inovador de balanceamento, composto por 6 discos posicionados simetricamente, 
proporcionando equilíbrio total para a bola.  
 
Construída a base de borracha butílica e airbility, estrutura de anéis, que a deixam muito mais 
esférica, sistema de forro (TERMOFIXO) com enrolamento de fios sintéticos na câmara, 
recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a 
estrutura, garantindo resistência, uniformidade e estabilidade da bola Miolo CÁPSULA SIS - 
Bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar, removível e 
lubrificado. Peso entre 260-280g e circunferência entre 66-68cm. Produzida no Brasil. 

 
 
 
 



            
 
 
5. REGISTRO 

Nada Consta 
 
6. ÁRBITROS 

Nada Consta 
 
7. PATRIMÔNIO/PLANEJAMENTO 

Nada Consta 
 
8. EVENTOS 

Nada Consta 
 
9. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 

Nada Consta 
 
 

 


