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REGULAMENTO 

OLIMPÍADA ESCOLAR VIRTUAL VICENTINA 

VOLEIBOL 4X4 

 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 um toque e máximo de três para 

enviar a bola para o campo adversário; 

 Cada jogador pode efetuar apenas dois serviços consecutivos, após os 

quais deverá haver uma rotação da equipa, servindo o jogador seguinte. 

Formato dos Jogos 

 O sistema de pontuação é contínuo, visto que a equipe que atingir 15 pontos 

primeiro e declarada a vencedora da partida. 

 Caso o jogo empate em 14 a 14, o mesmo será definido após uma das equipes abrir 

dois pontos de vantagem. 

Terreno de Jogo 

 Cada meio campo terá 5 metros de comprimento por 4 metros de largura 

 Altura da rede: 2,10 m 

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 
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equipa que estiver neste lado, fica com o direito a executar o primeiro serviço 

do jogo. 

A escolha do campo, deverá respeitar a ordem das equipas no boletim de jogo 

e a colocação do árbitro/marcador no campo. 

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. 

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 atrasos 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. 

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. 
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 Só em casos excepcionais, os atletas arbitram jogos do seu clube. 

 


