REGULAMENTO GERAL
DAS FINALIDADES:
Art. 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem as disputas do
CAMPEONATO ABERTO DE VOLEIBOL CIDADE DE CAMPO BOM nos naipes
MASCULINO E FEMININO
Art. 2º - As equipes que participam deste campeonato declaram que são sabedoras das
regras da Federação Gaúcha de Voleibol e deste regulamento e assim concordam
expressamente, submetendo-se sem reserva alguma, a todas as disposições e as
conseqüências que deles possam emanar.
Parágrafo Único: Em todas as ações concernentes à realização do Campeonato, o clube
será representado por um responsável, indicado na ficha de inscrição.

Art. 3º - O CAMPEONATO ABERTO DE VOLEIBOL tem por finalidades:
A) Estimular a prática de voleibol para difusão e aperfeiçoamento da técnica e tática.
B) O congraçamento dos desportistas, através das equipes, acentuando a sua
divulgação e propagação como fatores ao seu crescente desenvolvimento no voleibol.
ORGANIZAÇÃO:
Art. 4º - Poderão participar do campeonato as equipes que estiveram em pleno gozo de
seus direitos, em dia com as exigências estatutárias, cumprirem este regulamento e
confirmarem inscrições no prazo determinado pela Coordenação e participarem do
Congresso Técnico, onde são determinadas as regras e fórmula do campeonato, sendo
que após este feito serão acatadas todas as resoluções tomadas a serem cumpridas na
competição.
DAS INSCRIÇÕES:
Art. 5º - Considerar-se-á em condições para participar deste campeonato todo(a) atleta
sem limite de idade, acima de 16 anos. Abaixo desta idade, conforme artigo 18º das
disposições gerais. Os atletas federados estão liberados.
Art. 6º - Cada equipe poderá inscrever até 16 atletas, mas poderá relacionar na súmula
de jogo número de atletas conforme Regra Oficial (FIVB), ou seja, 14 atletas.
Parágrafo Único - A ficha de inscrição dos atletas deverá ser entregue até 15 de
Dezembro. Cada equipe deverá ter, no mínimo, 10 (dez) jogadores inscritos e poderá até o
final da primeira fase, inscrever no máximo mais 5 (cinco) atletas, podendo substituir 3
(três) dos atletas inscritos inicialmente. Antes de cada jogo os atletas deverão fornecer na
mesa um documento oficial com foto.

DO REGULAMENTO TÉCNICO:
Art. 7º - PONTUAÇÃO: Serão seguidos os seguintes critérios: Vitória por 2x0 dá três
pontos ao vencedor e nenhum ponto ao perdedor. Vitória por 2x1 dá dois pontos ao
vencedor e um ponto ao perdedor. O não comparecimento de uma equipe, resulta em
uma punição de menos 5 pontos na soma total.
Parágrafo Único – Em caso de W.O considerar-se-á o resultado de 2x0.
Art. 8º - Os critérios de desempate, em qualquer etapa, serão na seguinte ordem:
Entre duas equipes:
Entre mais de duas equipes:
A) Sets average
A) Sets average
B) Pontos average
B) Pontos average
C) Confronto Direto
C) Sorteio
D) Sorteio
DAS PENALIDADES
Art. 9º - Na hipótese de alguma equipe desistir da competição, ou provocar o 2º “WO”,
considerar-se-á como não participante, perdendo todos os pontos em disputa e
revertendo os pontos ganhos para os adversários. A equipe, bem como os atletas
inscritos, não poderão participar da competição no próximo ano.
- O atleta expulso cumprirá suspensão de 01 jogo, na reincidência 02 jogos e assim
consecutivamente. O atleta desqualificado por ato de violência física contra arbitragem,
jogadores ou espectadores será eliminado automaticamente da competição. Outros
casos de desqualificação conforme relatados em sumula pela arbitragem, se assim
necessários, serão submetidos a julgamento do TJD, que aplicará as sanções cabíveis.
- O Tribunal Justiça Desportiva (TJD) será composto por pessoas indicadas pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), que se reunirá sempre que for
necessário em caso de julgamentos para dar continuidade à competição.
Art. 10º - O jogo programado na tabela deverá ser de inteiro conhecimento de todas as
equipes participantes, e este será intransferível.
Parágrafo Único - A SMEL é soberana em antecipar, transferir ou prorrogar jogos em
caso de “WO”, ou desistência de alguma equipe no campeonato.
Art. 11º - Qualquer jogo que seja transferido ou suspenso por motivo alheio à vontade
das equipes envolvidas, realizar-se-á em data a ser marcada pela SMEL.
DO “WO”:
Art. 12º - A equipe que não se apresentar na quadra, no horário estabelecido pela
SMEL será considerada ausente caracterizando o “WO”.
A) A equipe que der causa ao 1º “WO”, perderá o jogo por 2 sets a zero (duplo 25x0) e
seguirá normalmente na competição, com a penalização de menos 5 pontos na
classificação geral.
B) A equipe que der acusa ao 2º “WO”, em qualquer circunstância estará eliminada
automaticamente da competição. A equipe e todos os atletas inscritos, ficarão

eliminados da competição por um ano automaticamente, e em caso de equipe da
cidade de Campo Bom, estarão eliminados de todas organizadas pela Secretaria de
Esporte e Lazer no ano seguinte. A equipe poderá solicitar julgamento caso tenha uma
justificativa extrema, mediante ao recolhimento ao TJD o valor de R$ 300,00 (Trezentos
Reais), referente à taxa de julgamento.
C) Em caso de “WO” o resultado será de 2 a 0 (Duplo 25x0) a favor da equipe que se
encontrar na quadra na hora marcada para o jogo. No caso em que a equipe é
eliminada do campeonato, as partidas já realizadas e as que iriam ocorrer terminarão
com o mesmo placar, 02 (dois) sets a 00 (zero), para a equipe adversária.
D) Somente no primeiro jogo terá uma tolerância de 15 minutos.
E) Em casos de “WO” o jogo seguinte terá um tempo de espera de 30 minutos.
Parágrafo Único - Todas as equipes deverão se apresentar devidamente
uniformizadas, com camisetas e calções da mesma cor entre seus integrantes.
Art. 13º - O período de aquecimento na quadra será de 5 minutos marcado pela
arbitragem.

DA ARBITRAGEM:
Art. 14º - As funções dos árbitros começarão com a entrada no local da partida e
terminarão com a entrega da súmula e do relatório, se houver, para a SMEL, até 24
horas após a partida.
Parágrafo Único - A escala da arbitragem ficará a cargo da empresa contratada pelo
órgão organizador e não poderá ser vetada pelas equipes participantes.
Art. 15º - É obrigatório à identificação dos atletas, técnicos e massagistas, da partida,
na súmula de jogo, que estará na mesa do anotador.
Parágrafo Único - A identificação se dará pela apresentação de um documento oficial
com foto na hora da assinatura da súmula em todas as partidas da competição. A
documentação permanecerá com o anotador/mesário durante toda a partida. Ao final
do jogo a retirada dos documentos será de inteira responsabilidade de cada equipe. A
equipe adversária somente poderá realizar alguma conferência dos documentos antes
do início da partida. Não serão permitidas conferências de documentação após o início
do jogo.
Art. 16º - Do banco de reservas: Somente poderão ocupar o banco de reserva as
seguintes pessoas: Técnico; massagista; e atletas fardados conforme Regulamento
Oficial da FGV.
Parágrafo Único – Conforme combinado no Congresso Técnico, as equipes poderão
realizar oito alterações durante os sets.
DA BOLA:

Art. 17º - A Secretaria de Esporte e Lazer fornecerá as bolas para a competição, mas
cada equipe deverá ter bolas suficientes para seu aquecimento. Caso as equipes, em
comum acordo, decidam pela utilização de outra bola, poderão solicitar à arbitragem
que ela seja utilizada.
DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:
Art. 18º - As equipes poderão inscrever livremente os atletas para participar da
competição, com exceção de atletas menores de 16 anos que deverão ter autorização
do responsável legal reconhecido em cartório e sempre comprovando com
documentação oficial.
Parágrafo Único - Os protestos sobre quaisquer irregularidades quanto a este
regulamento, serão resolvidas pelo Tribunal de Justiça Disciplinar (TJD). Os protestos
terão uma taxa de R$ 300,00 (Trezentos Reais) recolhidos diretamente ao TJD, o
órgão Organizador indicará os procedimentos.
a) Caberá exclusivamente ao reclamante a apresentação das provas, que
posteriormente serão analisadas no âmbito do processo.
b) O protesto deverá ser encaminhado para o SMEL, até 24 horas úteis após o jogo.
c) Somente a equipe que encaminhar o protesto por escrito será beneficiada, caso uma
equipe perca os pontos por irregularidades, conforme julgamento do TJD, e continuar
irregular, perderão os futuros jogos automaticamente.
- Somente terá contato com a SMEL um representante de cada equipe, indicado na
ficha de inscrição, inclusive por correspondência eletrônica.
DA PREMIAÇÃO:
Art. 19º - Masculino e Feminino.
1º Lugar – Título de Campeão da Trigésima Quarta Edição do Aberto de Voleibol
Cidade de Campo Bom - Troféu e 20 Medalhas.
2º Lugar - Troféu e 20 Medalhas.
3º Lugar - Troféu e 20 Medalhas.
4º Lugar - Troféu e 20 Medalhas.
Premiações Individuais:
Troféus para o melhor atacante, levantador, bloqueio, líbero e saque de ambos os
naipes.
OBS: A escolha será realizada da seguinte maneira: Ao fim da 2º fase a equipe de
arbitragem, juntamente com a equipe da SMEL irá escolher o(a) melhor jogador(a) de
cada posição citada acima, através de documento específico.
Art. 20º - O presente Regulamento, assim como a Tabela de Jogos, não poderá ser
alterado ou modificado durante a realização do campeonato.
Parágrafo Único - Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela SMEL, sempre
com a intenção de manter a legitimidade deste regulamento, e primando pela
organização e disciplina desta competição.
Art. 21º - Os jogos serão disputados da seguinte maneira; no que se refere à pontuação
nos jogos: melhor de três sets de 25 pontos. Caso haja empate de 24 a 24 em pontos,

será jogado até uma equipe conseguir uma vantagem de dois pontos. Caso haja
empate em 1 a 1 em sets, o terceiro set será na forma de tie break, até 15 pontos,
havendo empate em 14 a 14 em pontos será jogado até uma vantagem de dois pontos.
Art. 22º: A decisão do terceiro lugar será definida entre as equipes derrotadas nas
semifinais da competição. Ficará com o terceiro lugar a equipe de melhor campanha,
conforme critérios de desempate do Art.8º, excluindo-se as equipes finalistas.
Art. 23º - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer não se responsabiliza por qualquer
acidente e ou incidente que venha ocorrer durante a disputa desta competição.
Art. 24º - Secretaria de Esporte e Lazer de Campo Bom atende pelo telefone
3598.8600, ramais 8741/8742 ou email - smel@campobom.rs.gov.br .
Art. 25º - Qualquer situação nas partidas, não previstos neste regulamento, usará como
base para consulta, o Regulamento da Federação Gaúcha de Voleibol. Caso não
conste nenhuma previsão neste, caberá à entidade organizadora deliberar sobre o fato.
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BOA SORTE A TODOS PARTICIPANTES!

