Regulamento Específico do Voleibol
Art. 1º - A Competição na modalidade Voleibol será regida pelas regras em
vigor da Federação Gaúcha de Voleibol nos casos em que esse
Regulamento não dispuser de forma diferente.
Art. 2º - As medidas disciplinares dos jogos serão:
Caso o(a) atleta ou membro da comissão técnica seja expulso por agressão
(física ou verbal), o número de jogos que ele ficará suspenso ou a
penalidade de afastamento da competição será julgada pela Comissão
Técnica Disciplinar.
O (a) atleta ou Responsável Técnico expulso (somente cartão vermelho)
será excluído do jogo, podendo retornar no seguinte.
Art. 3º - A altura da rede no Masculino será de 2,43m e no feminino de
2,24m.
Art. 4º - Os jogos da modalidade de voleibol serão disputados no sistema
de set único na fase classificatória, sendo o mesmo jogado até 30 pontos
(ou mais, até que se atinja a diferença de dois pontos). Nas fases
eliminatórias os jogos serão disputados no sistema do melhor de 3 sets,
sendo os 2 primeiros jogados até 21 pontos (ou mais, até que se atinja a
diferença de dois pontos). Em caso de empate em sets, haverá um para
desempate, que por sua vez será jogado até 15 (ou mais, até que se atinja a
diferença de dois pontos).

Parágrafo primeiro: Cada equipe terá direito a um pedido de tempo no set
disputado na fase classificatória e um pedido de tempo por set na fase
eliminatória.

Art. 5º - O sistema de pontuação nos grupos será:
I – Vitória – 02 pontos
II – Derrota - 01 ponto.
Art. 6º - Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do
horário estipulado para o jogo, após a contagem de 5 (cinco) minutos, será
declarada ausente, aplicando-se o WO em favor da equipe presente, a qual
será declarada vencedora pelo placar de (30x00).
Art. 7º - A bola a ser utilizada na competição será oficial da CBV.
Art. 8º - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade e o
regulamento geral.
Art. 9º - Para início de uma partida, o número de alunos inscritos em
súmula deverá ser o que a regra da modalidade permite.
Art. 10º - Não será exigida a função líbero nos jogos.
Art. 11º - Havendo empate na contagem de pontos, serão utilizados os
seguintes critérios para desempate:
- Confronto direto;
- Pontos average (resultado da divisão entre os pontos marcados e os
pontos sofridos);
- Sorteio.
Art. 12º - O tempo de aquecimento na quadra será divulgado pela equipe
de arbitragem aos responsáveis técnicos das equipes.

Art. 13º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica, não
podendo essas resoluções o Regulamento Geral.

