
 
 
REGULAMENTO 
 
Art. 1º - O sistema de disputa e a tabela dos jogos serão definidos no Congresso 
Técnico, de acordo com o número de participantes inscritos. Acima de 16 duplas, será 
adotado eliminatória dupla e abaixo de 16 duplas, o formato de grupos. 
Na categoria feminina, será adotado um formato especial, com atletas convidadas, 
conforme definido no congresso técnico. 
 
Art. 2º - Os jogos serão regidos pelas regras oficiais do Futevôlei, sendo observado 
o seguinte: 
 
1º - Uma equipe deve ser constituída por dois jogadores, sendo facultativa a 
presença de um técnico. 
 
2º - Nas categorias intermediário e livre, o saque é livre. Na categoria iniciante, somente 
saque "rodado". E na categoria feminino, as atletas convidadas, só podem sacar entre elas, 
e as outras atletas, o saque é rodado em qualquer local da quadra. 
 
3º – A equipe vencerá o jogo através da conquista de um set. O sistema de pontos 
será definido da seguinte forma: 
 
Nas categorias Iniciante, intermediário e livre, o set será composto de 18 pontos no modo 
tye break, com uma diferença mínima de 2 pontos. No caso de empate em 17-17, o jogo 
continua até que 2 pontos de diferença sejam alcançados (19-17; 20-18; etc.); 
 
Na categoria feminino, o set será composto por 15 pontos no modo tye break, sem 
diferença mínima de pontos. A dupla que alcançar 15 pontos, será declarada vencedora.  
 
Art. 3º - A dupla que não se apresentar para jogar até 10 minutos, após ter sido chamada 
pelo microfone, poderá perder a partida por W.O. 
 
Art. 4º - Se for o caso, os critérios de classificação, ocorrendo empate em pontos entre 2 
(duas) ou mais equipes, quando necessário, serão observados, pela 



ordem, os seguintes critérios: 
 
1) Confronto direto; 
2) Saldo de pontos. 
3) Maior pontuação feita; 
4) Menor número de pontos sofridos 
5) Sorteio. 
 
Art. 5º - A equipe que através de seus jogadores, dirigentes ou torcedores (dentro 
ou fora da quadra de jogo) apresentarem conduta incompatível com os objetivos dos 
jogos e com a moral desportiva, poderá ser eliminada da competição, pela Comissão 
Disciplinar.  
 
Art. 6º - Somente poderão ficar dentro do ambiente da quadra de jogo os jogadores 
inscritos e se for o caso, 1 técnico. 
 
Art. 7º - As duplas não receberão regatas nesta etapa, podendo representar sua escola ou 
patrocinador, com vestimenta apropriada para a modalidade. 
 
Art. 8º - Caberá à Comissão Organizadora resolver os casos omissos no presente 
Regulamento. 
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
 


