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as Leis do Jogo e de 
cuidadosament -
o Casebook e outros materiais presentes na plataforma de e-learning, incluindo o -  e o 
sistema de tablets, por forma a tornarem o jogo vivo e evitarem interrup  
 

arbitragem tranquila  
procura das 

 
m para prevenir artificiais, 

 
 

da FIVB. 
 

es ou gestos incorretos para com o oponente, ou 
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REGRA 1 -  

1. Dois dias antes duma 
Controlo  

  
di -
tem de ser feita antes que o    

 

REGRA 2 - REDE E POSTES 

1. 

, 
 jogo. 

cima do limite externo das linhas laterais (Diagrama 3 das Regras), para que ambos os 
 

2. 

assinaladas as alturas de 243/245 cm e 224/226 cm, para homens e senhoras, 

supervisionar a altura da rede. 

3. 

caso, dever -las imediatamente. 

4. 

das roldanas e cabos  dos postes, etc.). Se 
forem identificados objetos m de pedir aos 
organizadores que os removam ou que os cubram. Caso os organizadores ignorem o pedido, 
este facto deve ser imediatamente reportado ao da FIVB. 

5. Equipamento adicional: bancos para as equipas, mesa do marcador, tablets para os 

vermelhas ou am

expositor para 
os tablets)  

 pelo menos 8 toalhas 
absorventes para os auxiliares de limpeza do solo e dois coletes para Libero. Deve ser 
instalado uma buzina 

-
 

6. 
debaixo da mesa do marcador ou perto do campo. 

7.  
 (ou o sistema Litescore). 
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um marcador 
manual, caso  

 

REGRA 3 - BOLA 

1. bolas (em metal) para guardar as 6 bolas junto da mesa do 
marcador (5 bolas em jogo + 1 bola de reserva). 

2. 

 

3. 
 

4. Sistema das 5 bolas - durante o jogo: 

o 
Diagrama 10 das Regras: 

ervidor no primeiro e quinto set. 

 

4.1 

sua bola ao jogador que vai servir. 

4.2 

 

4.3 Se a bola estiver no campo, o jogado -la 
 

4.4 
-

executado sem qualquer demora. 

   

REGRA 4 - EQUIPAS 

1. 

de 12 jogadores, que pod , 
 O2-bis. 

para seniores: podem ser registados no boletim 
de jogo e  

, fisio
-se num local indicado pelo 

fisio

de verificar an a 
sentarem-se  
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situar-se preferencialmente no seu lad

 

2. Nos casos 
jogadores Libero na de participantes. 

3. 
de participantes 
jogadores registados no boletim de jogo. 

4. 

equipamentos devem ser sempre uniformes. 

-
 

 

5. 
descrito na lista da equipa. Desta maneira, 

podem ser identificadas o fossem mais tarde, poderiam perturbar o 
normal desenvolvimento do jogo. 

6. Os jogadores situados , 
mas podem usar dispositivos de aquecimento pessoal (por exemplo,  

7. 
 

7.1. Todos vestem o fato de treino oficial da equipa e camisola polo da mesma cor e modelo, 
ou 

7.2. 

fato de treino oficial e camisola polo. 

Isto significa que se o treinador principal tirar o seu casaco ou camisola do fato de treino, 

modo a apresentarem-se uniformemente vestidos. 

 

REGRA 5 - RESPONS  

1. 

em jogo. 

2.   das Regras pela equipa de 
arbitragem -

tem o direito 
a apenas 

 

3. 
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interrup

estiver em jogo. 

4. da equipa de arbitragem. O 

nos pedidos de - . 

 

REGRA 6  MARCAR UM PONTO, GANHAR UM SET E O JOGO 

considerada uma jogada incompleta
 

 

REGRA 7 - ESTRUTURA DO JOGO 

1. 

minutos de intervalo entre os sets. 

Se o treinador 

se aplica  usando 
o tablet. 

2.  

u no tablet de poste, 
mostrar-

 

3. 
i identificada 

 

 

REGRA 8   

1. completamente na frase da Regra 8.4.1. 

QUALQUER MOMENTO durante o processo de contacto com o campo torna a bola 

 

2. ,

d , devendo ser 

do gesto de agitar a bandeira e apontar o local do contacto. 

 

REGRA 9 - JOGAR A BOLA 

1. 
livre: 
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de um juiz de linha 
 

 se o jogador se apoia num elemento da equipa de arbitragem ou no treinador para jogar 
 

2. 

e Regras do Jogo da FIVB 
om os dedos ou qualquer outro 

 

3. Para melhor se entender o texto da Regra 9.2.2. 

bola, enquanto que jogar a bola significa que a mesma ressalta do ponto de contacto. 

4. 
 ser prestada 

, 

 

deve ser penalizada. 

5. 
- -la, 

conduzi- - -
 

6.  
toques da equipa): 

6.1.  

6.2. 
13.1.1). 

6.3.  

6.4. O toque na bola  

7. 

exemplo: 

7.1. O distribuidor 
-la. 

7.2. Os jog
depois desta ressaltar do bloco ou de um outro jogador. 

7.3. O primeiro contacto de bola da equipa pode ser feito livremente, exceto se o jogador 
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REGRA 10 - BOLA NA REDE e 

REGRA 11 - JOGADOR NA REDE 

1. 

para o seu campo. 

 
advers

 

2. 
 

 
-

 

 Se um jogador estiv

 

 

exemplo, o rabo de cavalo fica emaranhado na rede). 

3. 
strutura da rede ou se for um toque deliberado. 

4. ou seja, 

continuar em contacto com a linha central ou diretamente por cima da mesma. 

5. 
, 

particularmente atentos, 
 

 

6. -se a seguinte 
-

ada junto da rede. 

 

REGRA 12 -  



Cap. 1 - DIRECTIVAS 2020

 

CONSELHO DE ARBITRAGEM -8- Alterado em agosto de 2020

 

1. 
 

etc. , 
 

2. Antes do , 

 

3. 

do salto). 

4. 
aceitar a bola do movimentador e provoca intencionalmente uma demora, a equipa pode 

inicia-  

5. 

deslocam-

  

6. 
jogadores (por exemplo, 
e informar a equipa 

claramente 
trocado pelo respetivo jogador. 

 

REGRA 13 - ATAQUE 

1. Quando se controlam os ataques de um jogador defesa o

 

 

REGRA 14 - BLOCO  

1. O blocador tem direito a blocar qualque
por cima da rede desde que: 

 
o campo do blocador, e 

 ede, na zona da 
jogada, para efetuar o segundo ou terceiro toque 

 -la, e a bola se 

. 

 



Cap. 1 - DIRECTIVAS 2020

 

CONSELHO DE ARBITRAGEM -9- Alterado em agosto de 2020

 

2. 
 

3. , tre uma 

 de um bloco. 

, 
 

-se para cima da rede 
sem movimento de 

). 

4. Se, , a bola ressalta na rede e 

-la efetuando o primeiro toque da 
equipa. 

 

REGRA 15 -  

1.  

1.1. Quando o treinador solicita um Tempo tem de usar sempre o gesto oficial. Se apenas 
 

devem ter a certeza de que -ativos 

, em caso afirmativo, -la 
de acordo com as Regras. 

1.2. O marcador assistente deve usar a buzina (ou outro meio similar) para assinalar cada 
o 

nacionais oficiais em Portugal). 

2.  

2.1. -se entre o poste e a mesa do marcador e  
 

tablets, 
jogadores estejam a ser demasiados lentos na troca. 

 

 

Deve- o momento da entrada do 
jogador(e do 
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2.2. A
jogadores  um jogador sai do campo e o suplente entra , de seguida outra, etc., de 
forma a permitir que o marcador registe e verifique uma de cada vez. No caso de 

-se da zona de 
o 

 a chegada do jogador 

uplente seguinte 

efetuado. 

Mais uma vez, quando se usa o tablet e respetivo software, podem ser permitidas 
-se o jogo. Assim, com 

 

2.3. 
calmamente. 

devem ser minimizadas 
. 

2.4. 
 

 

3. 
 

4. e a Regra que 
regulamenta os pedidos improcedentes (Regra 15.11): pedidos improcedentes podem ser 

 um pedido 
improcedente. 

 
 

5. o marcador assistente devem cooperar verbalmente 
para o reconhecimento e registo das trocas do L  

6. Antes de finalizada a seguinte jogada completada
ejeitado e sancionado 

da 
, 

o jogo foi interrompido e a equipa foi sancionada com uma 

 

7.  

da. 

 

REGRA 16 - DEMORAS DE JOGO 

1. 
improcedente e uma demora de jogo. 
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Se o jogo sofrer algum atraso devido a um pedido improcedente, deve ser tratado e registado 
improcedente. 

Alguns exemplos, entre outros, que devem ser considerados como demoras: 

 
o primeiro 

  

 
demora intencional 

 repetir uma troca tardia do Libero 
do mesmo) 

 Libero quando este cheg , 
a equipa desta troca e  

2.  

 por falta de 

forma a que estes auxiliares atuem rapidamente e entrem no terreno de jogo no final de cada 

-

os pedidos de limpeza do solo pel
 

3. Limpeza do solo 

3.1. Os 4 auxiliares de limpeza do solo equipados com 2 toalhas absorventes, localizados 

pontos molhados. 

Os 2 auxiliares de limpeza do solo sentados um de cada lado da mesa do marcador 
efetuam a limpeza na zona de ataque. 

layout do campo e limpam principalmente a zona defensiva 

 regressar 
 

3.2. 
autoridade para regular o seu trabalho somente nos casos em que o jogo se esteja a 

o estejam a realizar devidamente. 

3.3. No caso de existirem zonas molhadas perigosas no campo, os jogadores 
de pedir a limpeza dos mesmos. No entanto, a chamada dos auxiliares de limpeza do 

mo tal. 

Tempo sob o pretexto 

 

Neste caso, as toalhas dos 
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3.4. Se os jogadores, sob a sua inteira 

 e uma 
-  

 

REGRA 18 - INTERVALOS E TROCAS DE CAMPO  

1. Durante os intervalos, os jogadores podem aquecer com bolas na zona livre desde que estas 
 

2. 
-las aos jogadores para aquecimento. Antes do set decisivo, 

a bola. As bolas ficam com os movimentadores. 

 

REGRA 19  O JOGADOR LIBERO 

1. 

o treinador assina o boletim de jogo.  

2. Uma troca  

3. 
estiver  

 

-  

4. Chama-  
Libero lesionado.  

 (exceto o 
Libero e o jogador que trocou com ele) pode substituir o jogador lesionado. 

 (exceto o jogador que 
trocou com Libero inicial ou um Libero inicial que mais tarde foi declarado incapaz para jogar) 
pode tornar-se o novo Libero! 

 

5. De modo a perceber corretamente o significado da 

 e a Regra 26.2.2.2, que diz que o marca

do Libero e a Regra 7.7.2 deve ser a
esquecido de avisar e uma jogada (ou mais) tiver tido lugar. 
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6. torna-
se incapaz de jogar declarado incapaz 
de jogar

 Libero em jogo. Se o Libero deixa de poder 

qualquer demora, este pode trocar com o Libero inicial imediata e diretamente no campo. 

completada, o novo Libero redesignado pode trocar com qualquer jogador defesa. 

7.
  

 

REGRA 20 - CONDUTA EXIGIDA 

REGRA 21 - CO  

1. 
para 

Controlo, os seus companheiros de equipa e os espetadores. Se a atitude do treinador (ou 

 

 
do jogo ou quando o treinador (ou qualquer outro elemento da equipa) aborda a Mesa do 

er uma 

 

2. A Regra 21.1 trata 

controlo os "comportamen  

3. 
 

3.1  

-
por que est  

, imediatamente, 
 

forme as Regras, como por exemplo, contraria a escala de 

,  

3.2 campo: 
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- -

sanciona  

3.3  

set seguinte. 

, 

 

4. 

e
 

 

REGRA 22 - EQUIPA DE ARBITRAGEM E PROCEDIMENTOS 

1. etc.), da natureza da 

ser que seja imperativo o uso de algum gesto clarific
todos. 

2. 
arbitragem. Para prevenir esse tipo de erros, os elementos da equipa de arbitragem devem 

a jogada devem olhar uns para os outros de modo a 
 

 

REGRA 23 -  

1. 
- -los atuar dentro das suas 

 

Por exemplo, depois de apitar para o final de uma jogada, deve olhar imediatamente para 
 

 

 

 

quatro toques, dois toques, etc.). 

2. 

 
outros membros da equipa de arbitragem. 
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3. Deve sempre certificar-

apitando. 

4. 

de l
 

5. 

-lo. 

6.  de demora  

-la e dirigir-
 

 

REGRA 24 -  

1. 
 

2. -se no controlo dos contactos ilegais 
em toda a rede do lado dos blocadores, as ultrapassagens ilegais da linha central, e nas 

 

3. es 

trabalho, 
 

4. mente, 

 

5. O 2 a zona livre ter de estar sempre desimpedida de 

de primeiros socorros, etc.).  

6. , 
-se: 

 Para junto do marcador, para controlar o seu trabalho. 

 Para 
Libero. 

  

  
 

7. Se, durante o jogo, ns comportamentos ou gestos antidesportivos 
-se aos 

deve informar 
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1. 
 

2.  

3. Verificar a operacionalidade dos tablets no banco das equipas, caso haja algum problema.  

4.  

5. Controlar os jogadores suplentes nos bancos e nas zonas de aquecimento e qualquer 
elemento da e se usada). 

6. 
iniciais. 

7. 
es em campo. 

8.  

 

-  

no Voleibol moderno. Em 

e-scoresheet

novos sistemas, em especial como eles se relacionam com os processos de - rbitro e 
 

V -  
a partir do corpo especial de - . Eles trabalham nas 

 somente como -
 

As s - s: 

1. 
-

-se estritamente por eles. 

2. -
 

3. 
s para indicar a natureza de um pedido de 

- ball in or out touch the ne touch the antenna service foot 
fault attack-line foot fault touch the block center line penetration

-
Who  What - When Challenge by team Italy  touch the net  in the 

middle of a rally  

4. - monitor 
com  baseada unicamente na tecnologia. 

5. 
- -se ter sido 

Por 
exemplo
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is tard
- -se claro que a bola tocou o bloco e o 

 

6. - - , especialmente se 
Olho de melhor 

-
pode evitar uma 

-
-

 

7. Se, de aco -
-

o operador do sistema sobre como encontrar o momento requerido. Se, durante o processo 

-  

8. -  tomar 
 

-
m jogador defesa. 

9. Quando uma falta ocorre claramente depois da bola estar fora de jogo, mas, apesar disso, 
-

 

 

REGRA 25 - MARCADOR 

1. 

de jogo e, se tal for 
, devem ser capazes de fazer o trabalho dum marcador. 

2. O marcador:  

2.1.  o marcador deve verificar - depois de receber as fichas de 
- inscritos nessas fichas fazem 

 

2.2. T que 
r). Este procedimento aplica-

se mesmo quando se usam os tablets. 

2.3. 

jogadores fazendo um 
para acelerar a troca.

, o marcador concentra-se no jogador que vai executar o 

o 
O marcador tem de olhar para o jogador suplente na zona de 

 isola com os dados do boletim de jogo. 

- , -
, com base nos dados do boletim de jogo, a 

uma No caso de uma equipa 
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ACEITAR .O marcador deve usar o mesmo 
Quando for usado um tablet nas 

o que 
, 

jogador real deve ser considerado e o marcador tem de corrigir e aceitar a subs
manualmente. Encoraja-  
ponto 

Libero, deve-se ter algum cuidado extra 
nestes casos.Finalmente, 
sem fios, dizendo marcador pronto

com cla

Deve registar se um jogador se lesionou e se saiu do 

momento. 

 

REGRA 26  MARCADOR ASSISTENTE 

1. Senta-
de continuar o seu trabalho.  

2. As suas  

2.1. Ajudar o marcador a identificar as trocas de Libero. 

2.2. Indicar e controlar  
buzina para os iniciar e terminar.  

2.3.  

2.4. 
, corrigi-lo. 

2.5. 
jogadores 

 

2.6. Para informar o go, imediatamente no final de cada set, por 
escrito, do set e a  

2.7. 
 

2.8. Para ajudar verbalmente o marcador  

 

REGRA 27 -  

1. 
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2. Nas Mundiais e Oficiais da FIVB, a cor da bandeira deve ser vermelha ou 
amarela. 

3.  

3.1. Devem apresentar-se ao teste de alcoolemia, em hora e local a determinar pelo 
 

3.2. -lhes pedido 
para: 

3.2.1. Assinalar a bola que toca a vareta, passe por cima desta, ou por fora da mesma 

bola. 

3.2.2. Sinalizar claramente, para ro o conseguiu ver. 

3.3. -
 que os 

- lado da linha para 

 

4. -se entre as jogadas. 

5. 
, colocando-

dos 
colocar-se a par  no lado do campo onde 
se situam os bancos das equipas. 

 

REGRA 28 - GESTOS OFICIAIS 

1. camente os gestos oficiais.  de quaisquer outros sinais 
deve ser evitada 
compreendido pelos membros das equipas. 

 
utilizar durante uma partida. 

2. 

 
-se para o lado da equipa que vai receber o 

ou no fim d

decidir. 

3. 

 

4. Pedido de Tempo. 

necessita repetir estes gestos. 

5. Jogada repetida/falta dupla. Embora am



Cap. 1 - DIRECTIVAS 2020

 

CONSELHO DE ARBITRAGEM -20- Alterado em agosto de 2020

 

 

6. 
diferentes natureza da falta  

 
 

7. aramente uma tarefa do 
 

8. Fim do set
-lo, fazendo o sinal, mas permanece 

 

9. 
lado da equipa que cometeu a falta. 

10. certeza ao assinalar as faltas, tendo em 
 

10.1.  

10.2. 
corrigir o seu erro (ou de  

11. 
"fora":  

11.1. 
um ataque ou um . 

11.2. 
tocar um blocador ou outro jogador da equipa que defende, deve ser usado o sinal 
correspondente a "bola tocada". 

11.3. Se uma bola, depois de ser tocada no primeiro, segundo ou terceiro toque por uma 
equipa, for fora do lado dessa equipa, (por exemplo, toque um objeto fora do campo, 

um etc.), deve ser 
usado o sinal correspondente a "bola tocada". 

11.4. 

dicar o jogador atacante (para que todos 

deve fazer o gesto de "bola fora" e indicar o(s) blocador(es). 

11.5. 

bola  

12. Quando um ataque de uma bola passada  

Libero. 

13. , 

-los. 
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pode atingir 100-120 

 

14.   

14.1. 
 

14.2.
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1. Antes do jogo  

1.1. 60 minutos 
 

1.2. V -
, devem submeter-se ao teste de alcoolemia 

 

1.3. 
 

1.4. Se o alcoolemia 

ro de reserva, o organizador, juntamente com o  
 

2. Durante o jogo: 

2.1. A primeira falta a ocorrer deve ser penalizada

, a jogada termina. Depois 

primeiro apito de u (por 
faltas diferentes),  

2.2.  

realizador da TV que ao acend
 No entanto, existem 

vezes, de modo que, nestes casos, recomenda-se q

 Para que se evite isto, quando o apito para 
 

recomenda-
 

2.3. INTERVALOS 

Nos intervalos normais (3 minutos) entre os sets 1 a 4: 

campo, cada equipa como uma 
-se diretamente 

para os seus bancos. 

o entre os sets. 
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entram diretamente no terreno de jogo. 

ndo-a com as 

 

   

Intervalo antes do set decisivo: 

EQUIPAS: No final do -se 
diretamente para os seus bancos. 

-  

-  

   

entram diretamente no terreno de jogo. 

-a com as 
respetiv

 

   

 

EQUIPAS: No fim da jogada, ao sin

terreno de jogo assim que passam os postes. 

corret
 

 (quando  e intervalos: 

O carem-se para junto dos bancos. 

antes do final do Tempo ou 
deve permitir que os jogadores 

Se existir um intervalo mais longo entre o segundo e terceiro sets, as equipas e os 
-

 

3. Depois do jogo: 

-se em frente 

-

-  

comportamento antidesportivo das equipas, mesmo depois do apito para terminar o jogo! 
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antidesportivos ocorridos depois do jogo devem ser controlados e denunciados ao Delegado 
.
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Protocolos internacionais de jogo

 
 

recomenda-
c  
 

Portuguesa de Voleibol encontra-  Protocolo de Jogo. 


