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REGULAMENTO ESPECÍFICO 2018 – VOLEIBOL MISTO 
 
Artigo V1º - As competições de Voleibol serão realizadas de acordo com as regras adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol e 
pelo que dispuser este regulamento. 
 
Artigo V2º - Os jogos da 1ª fase serão disputados no sistema de melhor de 03 (três) sets, sendo 02 (dois) sets vencedores, tye break até 
15 pontos, com uma vantagem mínima de 02 pontos sobre o placar da equipe adversária com limite de 17 (dezessete) pontos. 
I - Cada equipe terá direito a 01 (um) único pedido de tempo em cada set; 
II - Para as fases semifinais e finais o 1º e o 2º set serão de 15 pontos (tye break) e se houver necessidade de realizar o 3º, este será 
disputado também no sistema de tye break até 15 pontos. 
 
Artigo V3º - A equipe poderá inscrever até 12 (doze) atletas, até a data de realização do Culto de Abertura. Dos 12 (doze) atletas 
inscritos serão considerados: 06 (seis) titulares e 06 (seis) reservas, sendo que durante toda a partida cada equipe poderá apresentar 
em quadra, ao menos 1 (um) atleta feminino. 
 
Parágrafo único: Caberá à equipe de arbitragem e a direção o fiel cumprimento deste regulamento, porém, se por motivos alheios 
alguma equipe utilizar 01 (um) ou mais atletas irregularmente, o(s) set(s) em que o(s) atleta(s) tenham participado irregularmente, 
será(ão) revertido(s) em favor da equipe adversária.  
 
Artigo V4º - A entrada dos atletas na quadra para o aquecimento, será feita tão logo a mesma esteja livre e após a autorização do 
árbitro.  
I - O tempo de aquecimento na quadra para os jogos subseqüentes dependerá do término do jogo anterior. Entretanto, será garantido o 
tempo mínimo de 02 (dois) minutos para as equipes aquecerem na quadra de jogo. 
 
Artigo V5º - Será concedido o período de 05 (cinco) minutos de tolerância a partir do horário marcado para o início da partida. 
I - Os 05 (cinco) minutos de tolerância começam a contar a partir da assinatura em súmula do técnico/capitão da equipe presente, com 
apito do árbitro principal; 
II - Ultrapassado este período, e se 01 (uma) das equipes ainda estiver ausente será determinado o W. O.; 
III - Somente poderão participar da partida os atletas que estiverem presentes no início da mesma; 
IV - A equipe que deixar de comparecer a algum jogo, após contado o tempo de tolerância, perderá por W.O. sendo: 2x0 com parciais 
de 15 (quinze) a 0 (zero) em favor da equipe que estiver presente. 
V - O árbitro da partida, em comum acordo com direção, poderá alterar a ordem de jogos, caso seja necessário para bom andamento da 
competição, informando o técnico da equipe a alteração para conhecimento de todos. 
 
Artigo V6º - A classificação das equipes será pôr pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério: 
a) Vitória = 3 pontos;  b) Derrota = 0 (zero) ponto. 
 
Artigo V7º - A altura da rede para o Voleibol será de 2,24 metros, classificação da medição para equipes mistas. 
I - Somente poderão permanecer no banco de reservas os atletas que estejam inscritos na súmula como jogadores devidamente 
uniformizados e mais 01 (um) técnico; 
II - O sistema de disputa será previamente de acordo com Regulamento Desportivo, e aprovado no Culto de Abertura; 
III - Os atletas deverão, de preferência, usar camisas com numeração na frente e nas costas, todas iguais, salvo a camisa do(a) Líbero; 
IV - Os calçados dos atletas deverão usar calçados próprios da competição ou similares; 
V - Os danos causados às instalações físicas durante o período que antecede início do jogo e/ou aquecimento, serão ressarcidos pela 
equipe que os causou; 
VI - O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do jogo. 
 
Artigo V8º - Ocorrendo empate na classificação do voleibol, em fase ou grupo, será desconsiderado o artigo 2º do Regulamento 
Desportivo, empregados os seguintes critérios para o desempate: 
A) entre duas equipes: 
a.(1) Confronto Direto; 
a.(2) Maior número de sets vencidos na fase; 
a.(3) Menor número de sets perdidos na fase;  
a.(4) Melhor saldo de sets na fase; 
a.(5) Maior número de pontos positivos na fase; e, 
a.(6) Sorteio. 

B) entre três ou mais equipes:  
(nas partidas entre si no grupo, ou em fase que houve o empate) 
b.(1) Maior número de sets vencidos; 
b.(2) Menor número de sets perdidos; 
b.(3) Melhor saldo de sets; 
b.(4) Maior número de pontos positivos; e, 
b.(5) Sorteio. 

 
Artigo V9º - As equipes deverão informar à Coordenação de Voleibol, a relação nominal com a numeração das camisas; 
 
Artigo V10º - Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pela Comissão de Arbitragem e/ou pela Comissão Organizadora do 
FEST2018. 
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