
 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL 

TORNEIO DE VÔLEI DE PRAIA 

 

I – FINALIDADE 
 

Art. 1º - O Torneio de Vôlei tem por finalidade: 

 

A Secretaria de Esporte e Laser do Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão - SINDJUS, no 

intuito de normatizar, instruir, elaborou o presente Regulamento. 

 

 

II - DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 2º - O Torneio do SINDJUS será disputado por equipes formadas pelos seus FILIADOS; 

 

§ ÚNICO: As equipes não poderão abdicar da condição de disputante após o começo da competição 

e os atletas das equipes, só serão considerados apresentando mediante a ficha de inscrição que se 

encontra no site da instituição; 

 

Art. 3º - Forma de Disputa: 

 

§ 1º As equipes jogarão entre si, em turno único. 

 

§ 2º Os jogos serão em caráter eliminatório. 

 

§ 3º Os confrontos das equipes serão definidos através de sorteio 

 

III - DAS INSCRIÇÕES DE EQUIPES E ATLETAS 

 

Art. 4º - A equipe deverá inscrever o mínimo de 3 atletas e máximo de 6 atletas. 

 

Art. 5º - Um(a) jogador(a) inscrito(a) por uma equipe poderá somente participar dos jogos pela mesma. 

E será eliminado do torneio se transgredir este artigo. 

 

Art. 6º - A equipe que incluir em uma partida atleta que tiver jogado em outra equipe, ou que não 

esteja regularmente inscrito será eliminada. 

 

Art. 7º - Para a inscrição das atletas e das equipes, será obrigatória o preenchimento da ficha. 

 

§ 1º A inscrição deverá ser efetuada durante o período determinado pelo SINDJUS. 

 

Art. 8º - O representante de equipe deverá entregar na Secretaria de Esporte e Laser do SINDJUS via 

site a lista devidamente preenchida da sua equipe 
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IV - DO EQUIPAMENTO 

 

Art. 9º - As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas para os jogos. 

 

Art. 10º - Os equipamentos obrigatórios são: 

 

1) camisas padronizadas 

 

§ ÚNICO: A equipe que não cumprir o artigo será automaticamente eliminada. O placar será de 01 

(um) set a 00 (zero) para a equipe adversária e registrado em súmula. 

 

Art. 11º - É proibido aos jogadores durante a realização das partidas da sua respectiva equipe, utilizar: 

brincos, pircieng, anéis, correntes, relógio e qualquer outro objeto de mesma natureza. 

 

Art. 12º - Somente se ocorrer igualdade de uniformes em um jogo, poderão ser usados coletes 

pertencentes ao SINDJUS e, por sorteio, será definida qual equipe trocará as camisas, ficando o 

representante da equipe responsável pela devolução dos mesmos. 

 

V - DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 13º - O torneio de Vôlei será realizado de acordo com as regras oficiais da Federação 

Internacional de Vôlei (FIVB) adotada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), salvo o 

estabelecido neste Regulamento. 

 

Art. 14º - Cada equipe deverá ser composta por no mínimo 03 e no máximo 06 atletas, sendo 3 

titulares e três suplentes. 

 

Art. 15º - O número mínimo de jogadores para o início ou continuação de uma partida será de 02 

atletas. 

 

Art. 16º - Não haverá limite no número de substituições. 

 

Art. 17º - As substituições de jogadores poderão ser feitas em qualquer tempo do jogo e não serão 

anotadas na súmula do jogo. 

 

Art. 18º - O jogador substituído poderá retornar ao jogo. 

 

Art. 19º - Haverá tolerância de no máximo 05 minutos para o início do jogo 
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Art. 20º - O formato da competição será decidido no congresso técnico no dia 24 de outubro de 2017 

as 20 hs na sede administrativa do SINDJUS. 

 

Art. 21º - O saque fica permitido por qualquer forma. 

 

Art. 22º - Só haverá horário marcado para o primeiro jogo, em virtude da impossibilidade de previsão 

ou determinação de tempo por set. 

 

Art. 23º - Os jogos serão disputados em no máximo 3 sets de 12 pontos corridos. O set só terminará 

quando a primeira equipe alcançar o décimo segundo ponto. 

 

Art. 24º - Em caso de empate em sets (1x1) será jogado um terceiro set de 12 pontos. A partida 

terminará quando a equipe alcançar dois sets a seu favor (2x1 ou 2x0). 

 

Art. 25º - A troca de quadra será realizada a cada soma de 6 pontos de cada set. 

 

Art. 26º - Cada equipe poderá solicitar um tempo de descanso de 1 minuto por set. 

 

Art. 27º – O bloqueio não será permitido no ato do saque, nos demais lances acontecera normalmente 

 

Art 28º - Será marcado ponto: 

 

1 ) - Quando houver toque bem-sucedido da bola na quadra adversária 

2 ) - Quando a equipe oponente comete uma falta 

3 ) - Quando a equipe oponente receber uma penalização 

 

VI - DAS EXPULSÕES E DO NÃO COMPARECIMENTO. 

 

Art. 29º - Os jogadores expulsos de uma partida cumprirão a suspensão automática de um (01) jogo 

na partida imediatamente posterior, e estará sujeito as penalidades. Caso a expulsão seja de caráter 

muito agressivo ou por conduta de brigas, será o fato será analisado pela Secretaria de Esporte e Laser, 

juntamente com os representantes das equipes ainda em atividade no Torneio. 

 

Art. 30º - A equipe que deixar de comparecer para jogar qualquer partida, de qualquer fase, ou não 

atender o mínimo de jogadores por set sera eliminada do torneio por W x O. 

 

Art. 31º - Atletas, técnicos ou representantes de equipe, inscritos em determinado time, mesmo não 

uniformizados, poderão ser citados na súmula de jogo e penalizados se necessário. 

 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32º - Os jogos serão dirigidos por árbitros externos contratados pelo SINDJUS 
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Art. 33º - O árbitro é a autoridade competente para conduzir o bom andamento da partida. 

 

Art. 34º - O árbitro escalado pela Secretaria de Esporte e Laser do SINDJUS não poderá ser 

impugnado pelas equipes. 

 

Art. 35º - A premiação do Torneio de Vôlei será: 

 

1º  lugar – Troféu, medalhas, 1 caixa de cerveja 

 

2º  lugar – Troféu, medalhas, 1\2 caixa de cerveja 

 

3º  lugar – Troféu, medalhas, 6 unidades de cerveja 

 

Art. 36º - O atleta expulso poderá ficar no banco de reservas, 

 

Art. 37º - O atleta que transgredir este artigo estará sujeito às penalidades impostas pelo SINDJUS. 

 

Art. 38º - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Secretaria de Esporte e 

Laser, juntamente com os representantes das equipes ainda em atividade na competição. 

 

Art. 39º - O presente regulamento entra em vigor na presente data. 
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