
 

 

DA FINALIDADE: 
 
Art. 1º - Os JOGOS DE VERÃO ARCO SPM 2014 – MODALIDADE VOLEIBOL 4X4, tem como 
finalidade principal, promover o congraçamento das equipes e o aumento da adesão à prática de 
exercícios físicos e do bem estar de todos envolvidos. 
 
JOGOS DE VERÃO ARCO SPM 2014 – VOLEIBOL DE AREIA MISTO 4X4  
INSCRIÇÕES: 27/02/2014 ATÉ 12/03/2014 
LOCAL: PRAIA DO GONZAGA EM SANTOS – EM FRENTE À PRAÇA DAS BANDEIRAS 
DIA16 DE MARÇO 2014 
ÔNIBUS: SAÍDA NO DOMINGO – COLOCAR OPÇÃO NA FICHA INDIVIDUAL 
 

 
DAS INSCRIÇÕES: 
Art. 2º – As inscrições individuais (cada atleta) e coletivas (relação com nomes de todos os 
jogadores) deverão ser feitas através do site www.arcospm.org.br. Cada equipe poderá inscrever no 
mínimo 04 (quatro) e no máximo 06 (seis) atletas. 
Individuais: Cada atleta deverá preencher a ficha de inscrição individual (através do site), imprimir e 
entregar assinada no dia da 1ª partida. 
Coletivas: O responsável deverá preencher a ficha de inscrição coletiva e entregar junto com as 
fichas individuais de todos os atletas no dia da 1ª partida. 
 

Para Associados e/ou dependentes legais 
Equipes (quartetos) já formadas: Poderão ser montadas e inscritas com a relação nominal dos 
participantes – Fase classificatória inicia no sábado e encerra no domingo, com semifinal e final.  
Os responsáveis das equipes já formadas (quartetos) deverão inscrever sua equipe, através 
do site da ARCO/ SPM. 
 
Art. 3º - Cada jogador poderá disputar a competição por uma equipe. Se o atleta infringir este item 
do regulamento, será eliminado do Torneio e as equipes não poderão trocar ou incluir atletas. 
Parágrafo Único - O treinador poderá ser substituído e/ ou atuar em mais que uma equipe 
 
Art. 4º - Forma de disputa: Dependerá do número de quartetos inscritos e será informada antes do 
início dos jogos  
Semifinal: as equipes jogarão de forma eliminatória simples, classificando as vencedoras para 
disputa do título e as perdedoras para disputa do 3º lugar.  
Final: As equipes vencedoras das partidas semifinais disputarão o título em partida eliminatória 
simples, sagrando-se campeã a equipe vencedora. 
  
MISTO – Todas as equipes deverão disputar as partidas com 04 (quatro) atletas, sendo: 02 (dois) 
atletas (homens) e 02 (duas) atletas (mulheres). A presença de duas mulheres na quadra para cada 
equipe será obrigatória durante toda a partida.  
 
Homens só poderão substituir homens e mulheres só poderão substituir mulheres. 

http://www.arcospm.org.br/


 

 

 
Serão considerados 03 pontos ganhos por vitória 
 
Em caso de empate numa mesma colocação na fase classificatória (se a mesma for por 
pontos) serão observados os seguintes critérios: 
 

1) Confronto direto (entre duas equipes) 
2) Maior saldo de sets  
3) Maior nº de sets vencidos 
4) Maior número de hallys vencidos 

 
DOS JOGOS: 
Art. 5º - A arbitragem da competição ficará a cargo de árbitros formados pela Federação Paulista de 
Voleibol escalados pelo BOLA CINCO ESPORTES. 
 
Art. 6º – Os jogos serão disputados na quadra pontada nas areais do Gonzaga, em Santos, em 
frente a Praça das Bandeiras, no domingo dia ___/___/ 2014 entre 08h00 e 14h00. As equipes não 
precisarão levar bolas, elas  serão fornecidas pela direção. 
 
Art. 7º - No banco de reservas somente poderão permanecer o técnico, massagista e os (as) atletas 
quando devidamente uniformizados (as).  
Parágrafo primeiro: As equipes deverão se apresentar para as partidas com calções ou bermudas no 
mesmo padrão de cores. A coordenação fornecerá coletes numerados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os atletas deverão atuar descalços. 
 
Art. 8º – O s jogos serão disputados em melhor de três set’s, sendo os dois primeiros de 21 (vinte e 
um) pontos e o terceiro se necessário com 15 (quinze) pontos. Haverá uma tolerância de 15(quinze) 
minutos, apenas para o 1º jogo, sendo considerada perdedora a equipe que chegar após este prazo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de atraso por motivos excepcionais (que ultrapassem a tolerância 
ou horário estipulado) o W.O. será aplicado a critério da coordenação.  
 
Art. 9º - A equipe que não comparecer no horário determinado pela coordenação (causando W.O.) 
será considerada perdedora, considerando o placar de 2 X 0  para equipe presente. 
 
Art. 10º - Será necessária apresentação de documento de identidade. 
 
Art. 11º - Uma partida só será cancelada ou suspensa por motivo de caso fortuito. Ficará a critério 
da coordenação e da direção tal decisão, sendo que as equipes deverão cumprir os horários e estar 
no local. 
 
DAS PENALIDADES: 



 

 

Art. 12º - Estará eliminado da competição o atleta que for expulso por agressão física ou moral a 
qualquer atleta, arbitro ou seus auxiliares, e aos representantes dos organizadores.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 
Estará também eliminado da competição o atleta que for expulso pela 2a  vez. Qualquer caso omisso 
será resolvido pela Coordenação em conjunto com a Comissão de Esportes. 
 
DOS PRÊMIOS: 
Art. 13º - Serão oferecidos troféus de posse definitiva à equipe campeã, vice- campeã e 3ª colocada. 
Serão conferidas medalhas referencias ouro, prata e bronze para o (a)s atletas das equipes: 
campeã, vice, 3ª e 4ª colocadas respectivamente. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 14º - Todas as equipes participantes serão consideradas conhecedoras das Regras da F.P.V. 
de Areia e do regulamento que regem este campeonato, não sendo aceita nenhuma reclamação que 
contrarie o presente regulamento. Qualquer caso omisso será resolvido pela Coordenação. 
 
Art. 15º - A Coordenação e a direção não se responsabilizam por acidentes que por ventura venham 
ocorrer, antes, durante ou depois das partidas envolvendo atletas, dirigentes ou torcedores das 
equipes. 

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO 

Serão adotas as regras da modalidade conforme edição mais atual da C.B.V. (Confederação 
Brasileira de Voleibol), adequadas ao interesse do evento. 
 
A entrada de atletas para aquecimento será realizada tão logo a quadra esteja livre  e autorizada 
pelo árbitro  
 
O aquecimento deverá ser feito na própria quadra e terá duração máxima de 10 (dez) minutos 
 
As partidas serão realizadas com 04 (quatro) atletas para cada equipe, sendo obrigatória a presença 
de duas atletas (para cada equipe) na quadra durante toda a partida. As atletas (mulheres) só 
poderão ser substituídas por outras (mulheres) e nunca por outros atletas (homens). 
 

REGRAS 
 
1. Uma equipe deve ser constituída de, no máximo, 5 jogadores (4 jogadores na quadra e um 

jogador substituto) e um técnico. Um dos jogadores será o capitão do time e deve ser indicado 
na súmula. 

 
2. A quadra de jogo, condições e equipamentos são os mesmos  do Voleibol de Praia (Regra 1,2,3 

e 5). 
O jogador substituto deve sentar-se ou aquecer-se próximo à área de sua equipe e o treinador 
deve sentar-se nas cadeiras da equipe. 



 

 

 
3. Não existem posições determinadas na quadra, mas a ordem de saque deve ser mantida 

durante o jogo. 
 
4. Apenas UMA substituição é permitida durante cada set. Em caso de contusão, o jogador  que já 

participou daquele set pode retornar  substituindo o jogador  lesionado. Na ocorrência desta 
substituição excepcional, o jogador contundido não pode voltar a participar do mesmo jogo. 

 
5. Apenas UM lançamento para saque é permitido. Não é permitida nenhuma outra tentativa de 

saque. 
 
6. Os jogadores da equipe sacadora não devem impedir, com barreira, o adversário de ver o 

jogador no saque ou a trajetória da bola. A pedido do adversário eles devem deslocar-se 
lateralmente ou abaixar-se. 

 
7. O contato do bloqueio não é considerado como um toque da equipe (idêntico ao voleibol indoor 

e diferente do voleibol de duplas de praia). 
 
8. NÃO é considerado falta, se contatos simultâneos entre adversários por cima da rede resultam 

numa bola presa.   
 
9. Um jogador não pode completar um ataque usando a “largada” de mão aberta direcionando  a 

bola com os dedos. 
 
10. NÃO há linha de ataque. Os jogadores podem atacar ou bloquear de qualquer parte da área de 

jogo.  
 
11. NÃO há linha central. Os jogadores podem entrar no espaço do adversário, quadra e/ou  zona 

livre, desde que não interfira no jogo do adversário. 
 
12. O primeiro contato (recepção do saque, ataque suave, defesa e etc.) é o mesmo do Voleibol de 

Praia       (Regra 13.4). 
 
13. É proibido tocar em qualquer parte da rede ou da antena, exceto o contato acidental do cabelo. 
 
14. Um jogador pode completar um ataque usando o toque de bola sem respeitar a trajetória 

perpendicular à linha dos ombros. 
 
15. Cada equipe tem direito a 2 tempos de 1 minuto durante o set. 
 
16.  As equipes devem trocar de quadra de acordo com a regra 22 do Voleibol de Praia. 

Exceção: não há intervalo durante a troca de quadras em todas “AS FORMAS”. As equipes 
devem  trocar de quadra sem atrasos. 

 



 

 

17. O sistema de pontos da Forma “A” do Voleibol de Praia (Regra 7) é recomendado. A Forma “B” 
pode ser usada se o tempo de duração da competição permitir. A nova Forma  “C” consiste em 
melhor de três sets, todos os sets usando sistema de ponto por rally, vencido  com ponto limite 
determinado pelos organizadores da competição. 
 

18. A altura da rede será 2,38m que corresponde a média entre : MASCULINO:  2.43m e 
FEMININO: 2,24 m.  

 
 

 
COORDENAÇÃO. 
 


