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TORNEIO 3 x 3
Regulamento da Prova

 Realização do Jogo
 O jogo deverá ser iniciado através de Serviço por Baixo. Se a bola tocar na
rede e passar para o campo adversário, a jogada continua;
 O Passe e a Manchete são os Gestos Técnicos permitidos após o Serviço;
 Cada equipa dispõe de um mínimo de dois toques e máximo de três para
enviar a bola para o campo adversário;
 Cada equipa será constituída por 3 elementos do mesmo género.
Excecionalmente alguma equipa poderá ter 4 elementos. Só haverá
substituição em caso de lesão.
 Cada jogador pode efetuar apenas dois serviços consecutivos, após os
quais deverá haver uma rotação da equipa, servindo o jogador seguinte.

 Formato dos Jogos
 Cada jogo terá a duração de 10 minutos;
 O sistema de pontuação é contínuo;
 No final dos 10 minutos, registando-se um empate ou uma diferença de
apenas um ponto, o jogo prolongar-se-á até que uma das equipas consiga
primeiro, uma vantagem de dois pontos sobre o adversário;
 Não existem descontos de tempo.

 Terreno de Jogo
 Cada meio campo terá 5 metros de comprimento por 4 metros de largura.
5m

4m

 Altura da rede: 2,10 m
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 Escolha de Campo e Serviço
 O árbitro deverá sortear qual a equipa que serve primeiro, agarrando a bola
com as duas mãos, deixando-a cair sobre a linha central, por baixo da rede,
perto do solo e esperar que ela se desloque para um dos lados do campo. A
equipa que estiver neste lado, fica com o direito a executar o primeiro serviço
do jogo.

 Faltas na rede
 O toque na rede ou varetas só será penalizado se decorrer da ação ou
tentativa de jogar a bola, bem como na intervenção da jogada do adversário.

 Desempate na classificação final da série
 Em caso de empate pontual entre duas equipas na classificação final da
série, vencerá a equipa que tiver ganhe o jogo entre ambas. Se o empate
pontual se verificar entre mais de duas equipas, vencerá aquela que tiver,
primeiro, melhor coeficiente entre pontos ganhos e perdidos (PG/PP), segundo,
o maior número de pontos ganhos, terceiro, o menor número de pontos
perdidos e, finalmente, sorteio.

 Fase final
 Passará à fase final a equipa classificada em primeiro lugar de cada série e
os melhores segundos e terceiros lugares, até perfazer 8 ou 16 triplas.
 A fase final será realizada num formato de eliminação direta.

8. Horários
 A relação dos(as) atletas, equipas participantes e respetivas licenças,
deverá ser entregue na mesa de controlo até 30 minutos antes do início dos
jogos, de forma a não comprometer o início dos encontros.
 A hora oficial de início dos jogos será 13h00 para o período da tarde
(masculinos) e 09h30 para a manhã (femininos).

9. Fase de grupos (séries)
Associação de Voleibol de São Miguel 2011-2012

pág.-2

MINI – VOLEIBOL 2015 / 16

 As equipas serão agrupadas em séries de 3 ou 4 equipas. A formação de
cada grupo será em sistema de sorteio logo após finalizarem as inscrições.

10. Falta de Comparência e/ou atraso.
 Tratando-se de uma prova oficial, com um período competitivo único, a não
presença da equipa na mesma, implicará uma penalização, neste caso, com
Falta de Comparência;
 Os atraso relacionados com a chegada ao local dos encontros e/ou com o
início dos jogos, poderão implicar às equipas, penalizações: perda de pontos,
derrota nos jogos ou falta de comparência.
Compete, exclusivamente, á entidade organizadora, decidir sobre a
penalização a aplicar.
11. Arbitragem
 A arbitragem dos jogos, sempre que possível, será assegurada por um
grupo de atletas de voleibol, de escalões superiores;
 Caso não se concretize, os jogos serão arbitrados pelos técnicos das
equipas participantes.
Pontualmente, poderá acontecer, serem os próprios atletas minis a arbitrar
os jogos.
Nesta situação, a Organização solicitará aos treinadores dos clubes
envolvidos, a indicação dos atletas que possam desempenhar a função de
árbitro e/ou marcador;
 Só em casos excepcionais, os atletas arbitram jogos do seu clube.
NOTA 1:A ausência de atletas e/ou técnicos, nas cerimónias de entrega de medalhas
ou troféus, implica automaticamente o não recebimento dos referidos prémios.
NOTA 2: Os Comportamentos e atitudes que não se enquadrem no espírito para o
qual o Mini Voleibol foi criado, sejam eles de carácter verbal ou físico, de atletas,
técnicos e dirigentes, para com os colegas, adversários, árbitros, pais e demais
intervenientes nos Encontros, são passíveis de penalização disciplinar, de acordo
com o Regulamento Disciplinar da AVSM.
NOTA 3:Qualquer situação que não tenha sido prevista neste regulamento, será
devidamente apreciada e resolvida pela entidade organizadora
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