REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL
Art. 1º - As competições serão regidas pelas regras oficiais do futsal em tudo que não contrariar os
regulamentos geral e específico dos jogos.
Art. 2º - Na categoria mirim será usada a bola MAX 200. Nas categorias infantil e juvenil será usada a
bola MAX 500 ou similar.
Art. 5º - Farão parte integrante das regras oficiais, os seguintes itens:
a) Na Categoria mirim, será obrigatório a participação no jogo de todos alunos-atletas inscritos na súmula.
b) As substituições obrigatórias levarão em consideração a proporcionalidade de alunos-atletas em
condição de participação para o início do jogo em ambas as equipes.
c) A equipe que não cumprir as substituições obrigatórias de alunos-atletas inscritos previsto neste Artigo
perderá os pontos do Jogo.
d) Nas fases semifinal e final (quando houver), as substituições estarão liberadas, seguindo a regra oficial
do FUTSAL.
Art. 3º - Para as categoria mirim infantil e juvenil/adulto, a duração da partida será de 30 (trinta) minutos,
divididos em dois tempos de 15 (quinze) minutos com 05 (cinco) minutos de intervalo.
Parágrafo único: O tempo de jogo será marcado de forma corrida, com paralisação do cronômetro nos
pedidos de tempo ou quando a arbitragem julgar necessário.
Art. 4º - No banco destinado aos reservas, só será permitida a presença de um componente da comissão
técnica. O assistente técnico e o coordenador só poderão atuar como técnico na ausência ou
impedimento do mesmo. O técnico, assistente técnico ou coordenador estarão sujeitos às penações
com cartão amarelo e/ou vermelho.
Parágrafo único: Havendo expulsão do técnico, o mesmo poderá ser substituído na mesma partida,
desde que este componente faça parte da ficha de inscrição na modalidade, categoria.
Art. 5º - O atleta que for punido com 01 (um) cartão vermelho, estará automaticamente suspenso por
uma partida, independente de julgamento. Caso esta punição seja para o técnico, assistente técnico ou
coordenador, a suspensão será de 02 (duas) partidas, independente da categoria. Os cartões serão
cumulativos em todas as fases da competição. A responsabilidade da conferência dos cartões será das
equipes interessadas e a súmula da partida será o documento oficial para esta conferência.
Art. 6º - É obrigatório a numeração na parte anterior das camisas. O atleta deverá usar o mesmo
número na camisa em todos os jogos, sendo esta numeração de 01 a 99.
Art. 7 - A contagem de pontos será a seguinte: Por vitória: 03 pontos; por empate: 01 pontos e por
derrota ou ausência: 00 pontos.
Art. 8 - Em caso de Desistência / Ausência (WxO), para efeito de contagem, será conferido o resultado
de 1 x 0. A equipe eliminada com o segundo WxO terão todos os seus resultados alterados para 1 x 0, a
favor do adversário, independente do placar do jogo.
Parágrafo único: A referida partida servirá também para cumprimento de suspensão por cartões.
Art. 9 - Caso as cores dos uniformes se prestem a estabelecer dificuldades para identificação, pela
arbitragem, a equipe mandante da partida (Primeira colocada na tabela dos jogos), deverá proceder a
troca de camisas ou colocar jogo de coletes.
Art. 10 - Os casos omissos serão resolvidos pela subcomissão de futsal e comissão técnica desportiva.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL
Art. 1º - As competições serão regidas pelas regras oficiais da F.I.V.B., em tudo que não contrariar o
Regulamento Geral dos Jogos.
Art. 2º - A altura da rede, para as competições serão as
seguintes:
Mirim Feminino........................ 2,00 m
Mirim Masculino...................... 2,10 m
Infantil Feminino...................... 2,20 m
Infantil Masculino..................... 2,30 m
Juvenil Feminino....................... 2,24 m
Juvenil Masculino..................... 2,43 m
Art. 3º – Na competição de Voleibol a contagem de pontos será a seguinte:
Por vitória 02(dois); pontos por derrota 01(um ponto); Por Ausência 00(zero ponto)
Art. 4º - Todos os jogos serão realizados em melhor de 02 (dois) sets vencedores de 25 pontos, caso
seja necessário um terceiro set, este também será de 25 pontos.
§ 1º – A numeração dos atletas será de 1 a 25.
§ 2º - A numeração das Camisas de Jogo deverá ser mantida após o primeiro jogo da equipe.
Art. 5º - Farão parte integrante das regras oficiais, os seguintes itens:
e) Na categoria mirim as equipes deverão utilizar obrigatoriamente o sistema 6 x 0, não será permitida a
troca de posição e infiltração de jogadores.
f) Na categoria Mirim, não será permitido o ataque pelos jogadores das posições 1, 5 e 6 em suspensão (gesto que
caracterize a cortada).
g) Na Categoria Mirim e infantil, será obrigatório a participação no jogo de todos alunos-atletas inscritos na súmula,
sendo obrigatória a participação do mesmo em no mínimo cinco pontos jogados em quaisquer dos sets em
disputa.
h) As substituições obrigatórias levarão em consideração a proporcionalidade de alunos-atletas em condição de
participação para o início do jogo em ambas as equipes.
i) A equipe que não cumprir as substituições obrigatórias de alunos-atletas inscritos previsto neste Artigo perderá os
pontos do Jogo.
j) Nas fases semifinal e final (quando houver), as substituições estarão liberadas, seguindo a regra oficial do voleibol.

a) Na Categoria mirim, comete infração o atleta que efetuar saque que não seja por baixo.
d) Nas categorias mirim e infantil, não será permitido o uso de líbero.
Art. 6º - Quando a paralisação de uma partida for ocasionada por uma ação de indisciplina, a arbitragem
dará um prazo máximo de 03 (três) minutos, para que os infratores (Atletas, Técnicos, Assistentes
Técnicos, Massagistas, Médicos ou Dirigentes) sejam retirados da área, quadra e/ou ginásio, depois de
findo o prazo, caso os infratores permaneçam no local, o árbitro determinará a desclassificação da
equipe no Set e/ou do Jogo, com devido registro na súmula e encaminhada para Julgamento pelo órgão
competente.
Art. 7º - Não haverá aquecimento com bola e alongamento na quadra. Será dado um tempo de 06
(seis) minutos para aquecimento na rede.
Art. 8° - Em caso de desistência (ausência) W x O, para efeito de contagem será conferido o seguinte
resultado de 02 x 00, em parciais de 25x00 e 25x00.
Art. 9° – 0s casos omissos serão resolvidos pela Subcomissão de Voleibol e Comissão Técnica
Desportiva.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL DE DUPLAS
Art. 1º - As competições serão regidas pelas regras oficiais da FIVB e CBV em tudo que
não contrariar o Regulamento Geral dos Jogos.
Art. 2º - A dimensão da quadra será 16 x 8 e a altura da rede, para as
competições serão as seguintes:
Infantil e Juvenil Feminino....................... 2,24 m

Art. 3º - Na competição de Voleibol de Duplas a contagem de
pontos será a seguinte: Por vitória 02(dois) pontos; por derrota
01(um ponto); Por Ausência 00(zero ponto)

Art. 4º - Cada turma poderá inscrever 02 (duas) duplas por categoria e naipe, composta
de até três atletas cada.
Art. 5º - A Equipe de Vôlei de Areia será composta de: 03 Atletas; 01 Técnico; 01 Auxiliar
Técnico; 01 Coordenador, conforme ficha de inscrição que se encontra na mesa da
Coordenação da modalidade. Para a equipe atuar é necessário que estejam presentes e
assinem a súmula os atletas, Técnico ou Auxiliar e/ou Coordenador.
Art. 6º - Os jogos serão disputados em 01 (um) único Set de 18 (dezoito) pontos, com
uma diferença de 02 (dois) pontos; A cada soma de 07 (sete) pontos as equipes
trocarão de lado, inclusive o Técnico.
Art. 7- A numeração dos atletas será de 01 a 99.
Art. 8 - São características especiais do Voleibol de Areia, na recepção do saque à bola tem
que ser recepcionada, obrigatoriamente, de manchete ou espalmada; bloqueio conta-se um
toque na bola; passar a bola de toque que não seja perpendicular ao ombro comete
infração; não existe invasão por baixo desde que não atrapalhe o adversário; em todas as
fases equipes poderão jogar até 03 partidas por dia, conforme necessidade de calendário da
competição.
Art. 9 - Em caso de desistência (ausência) W x O, para efeito de contagem será conferido
o seguinte resultado de 01 x 00, com parcial de 21x00.
Art. 10 – As duplas que estão inscritas no infantil que irão jogar na categoria juvenil só
irão se enfrentar uma única vez, tendo seu resultado computado nas duas categorias.
Art. 11 – 0s casos omissos serão resolvidos pela Subcomissão do Voleibol de Areia e
Comissão Técnica Desportiva.

