
 

 

 

REGULAMENTO VOLEIBOL 

Este documento vem especificar o regulamento para a prática da modalidade de Voleibol 

no “Torneio Street Volley - Dia da ESEP”.  

 

SISTEMA COMPETITIVO 

O sistema competitivo será constituído por equipas femininas, masculinas ou mistas. 

Podem-se inscrever os estudantes, docentes e não-docentes da ESEP. As equipas irão 

disputar uma fase eliminatória, no dia 14 de junho de 2017, entre as 9:30 e as 12:00. 

A elaboração e divulgação do sistema competitivo é da responsabilidade da AEESEnfP. 

 

DURAÇÃO DOS JOGOS 

Os jogos serão disputados à melhor de 3 sets, ou seja, ganha a equipa que vença 2 sets. 

Em caso de igualdade de sets, o set decisivo é ganho pela equipa que fizer primeiro 15 

pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Se aos 15 pontos esta condição não se 

verificar, o set continuará a ser disputado até que uma das equipas alcance uma vantagem 

de 2 pontos. 

Em todos os jogos cada equipa tem direito a 2 “descontos de tempo” de 30 segundos, por 

set. 

Os intervalos entre sets têm a duração de 3 minutos. 

 

PERÍODO DE AQUECIMENTO 

As equipas têm direito a um período comum de aquecimento de 10 minutos decretados 

pelo árbitro. 

 



NÚMERO DE JOGADORES 

Cada equipa é constituída no mínimo por 6 elementos e um máximo de 8 elementos.. 

Desses, apenas 6 poderão estar presentes no terreno de jogo em simultâneo.  

 

SUBSTITUIÇÕES 

Os suplentes devem entrar no terreno de jogo, apenas após avisar o 

secretário/cronometrista, aquando de um momento de reposição de bola em jogo. 

Os jogadores envolvidos nas substituições deverão sair e entrar no terreno de jogo, sempre 

pela zona de substituições da sua equipa.  

 

CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS E IDENTIFICAÇÃO DE ATLETAS 

Os responsáveis de cada equipa devem preencher e entregar ao responsável pela 

organização, ou, na ausência deste, ao árbitro do encontro, uma ficha de jogo com a 

constituição da sua equipa, bem como as identificações de cada atleta, 10 minutos da hora 

de início do jogo. 

 

FALTAS DE COMPARÊNCIA 

Considera-se falta de comparência, devendo esta ser decretada pelo árbitro, quando: 

a. A equipa não se apresenta no recinto de jogo nos 10 minutos após o 

horário estabelecido para o seu início. 

b. A equipa não se apresente em campo com o número mínimo de jogadores. 

No caso de falta de comparência o jogo será ganho pela equipa adversária e o resultado 

será 2 a 0, com os parciais de 25-0, 25-0. 

 

BOLETIM DO JOGO 

Todos os jogos serão registados em boletins de jogo, segundo o modelo próprio 

desenvolvido pela AEESEnfP. 



RECINTO DO JOGO 

Os jogos serão realizados no recinto polidesportivo descoberto da ESEP. Campo 

polidesportivo dividido pela rede na linha de meio campo. 

 

ASPETOS TÉCNICOS 

Os aspetos técnicos não previstos neste Regulamento regem-se pelo Regulamento e 

Normas da Federação Portuguesa de Voleibol. 

 


