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REGULAMENTO DO TORNEIO DE VOLEI ADAPTADO  

TÍTULO I: DOS OBJETIVOS  

1 - O torneio tem por objetivo a integração e socialização dos servidores. 

 Titulo II: Da organização do torneio 1 - O torneio será promovido por uma comissão do 

SINTRAPP.  

TÍTULO III: DAS EQUIPES 

 1 – Poderão participar do torneio todos os servidores devidamente inscritos. 

 Título IV – Das inscrições 1 – As inscrições poderão ser enviadas por e-mail: 

recepção@sintrapp.com.br, whatsapp (18) 997099735 ou pessoalmente. 

 2 – A ficha de inscrição deverá constar o nome dos atletas conforme modelo em anexo. 

 3 – Não haverá inscrições no dia do torneio  

5 – A inscrição poderá ser feita até o dia 23 de Abril às 16H00. 

 7 – Cada equipe poderá ter no máximo 12 atletas. 

 8 – O torneio terá início às 9:00h no dia 28/04/2019.  

TÍTULO V: – DAS PARTIDAS  

1 – As partidas serão realizadas na quadra do CLUBE DO ITAÚ, SITO À RUA R. 

MARIA LUIZA BOSCOLI, 362 NO JARDIM ITAPURA PRESIDENTE 

PRUDENTE, SP 

- A quadra será a mesma do Voleibol Oficial  

- Os jogadores são em número de seis (6) em quadra, podendo no banco ter até seis ( 6 ) 

reservas. 

- Na quadra os jogadores são dispostos de maneira igual ao jogo oficial, portanto camisas 

idênticas numeradas na frente e verso para esse fim. - Caso o jogo chegue em 16 à 16 ( 

dezesseis a dezesseis ) terminará no 17º ponto.  

SAQUE -  Poderá ser arremessado ou golpeado com uma das mãos por baixo ou 

lateralmente, utilizando toda a zona do saque, podendo a mesma tocar a rede.  O saque 

poderá ser efetuado a um ( 1 ) metro dentro da quadra.  

A cada interrupção e perda de saque por uma equipe, a reposição da bola em jogo pela 

outra equipe deverá ser procedida por um rodízio dos jogadores no sentido horário 
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 FALTAS:  Quando o mesmo jogador der dois ( 2 ) toques consecutivos. Quando a bola for 

devolvida no primeiro ( 1º ) toque. Quando o jogador der sobre passo ao receber a bola, 

tolerando-se a movimentação necessária para deter o impulso do corpo. Quando o jogador 

der mais de um passo, antes de fazer o passe ou o último arremesso para a quadra do 

adversário. Quando o jogador tocar a rede, mesmo que esteja sem a bola ou fora da jogada. 

Quando o jogador pisar na linha da quadra ao atacar, ou a executar o saque. Quando o 

jogador saltar ou der impulsão para passar a bola para o campo adversário, estando na zona 

de ataque. Quando o jogador “enterrar” a bola dentro dos três (3) metros. Quando a bola 

tocar as antenas da rede, será considerada bola fora. Quando houver conduta indisciplinar 

ou não condizente com o esporte, por parte de um jogador ou técnico, sendo penalizado 

conforme artigo 16º ( Décimo sexto ). Os jogadores da zona de defesa, não poderão, em 

hipótese alguma, efetuar a devolução da bola ao campo adversário, estando dentro da zona 

de ataque. 

 DA  SUBSTITUIÇÃO: O jogador substituído poderá retornar ao jogo no lugar de seu 

substituto por apenas uma ( 1 ) vez em cada Set.  

SEGUNDO TOQUE: Quando o jogador receber ou passar a bola, tocar, segurar, encaixar 

com uma ou as duas mãos ou a bola tocar qualquer parte de seu corpo. Cada equipe deverá 

dar no mínimo dois ( 2 ) toques e no máximo três ( 3 ) toques. Após o segundo ( 2º ) toque 

a mesma equipe, a bola poderá ser passada para o outro lado da quadra, sendo tocada, 

arremessada empurrada ou jogada com uma ou ambas as mãos, sem impulsão ( salto) e 

sem enterrar ( estando o jogador na zona de ataque ). Quando dois ( 2 ) jogadores 

segurarem ou tocarem juntos a bola, será considerado um toque de cada um.  

RECEPÇÃO – Para saque, ataque ou passe Será permitido o pipocar da bola nas mãos, 

desde que não haja fuga da mesma.  

INVASÃO: Será considerada invasão por baixo da rede quando o jogador passar com a 

cabeça ou o tronco para o outro lado da quadra. Será considerada invasão quando o 

atacante soltar a bola na quadra adversária, estando dentro da linha dos três ( 3 ) metros e 

passar a mão sobre a rede.  

PERÍODO DE DESCANSO:  Cada equipe terá o direito a um pedido de tempo de um (1) 

minuto em cada Set. Entre um Set e outro o tempo será de cinco ( 5 ) minutos.  

PENALIDADES:  

1 – Cartão Amarelo ( perda do rally e/ou ponto para o adversário) 

 2 – Segundo Cartão Amarelo, para o mesmo atleta, Expulsão. 

 3 – Cartão Vermelho – Expulsão do jogo e perda do Set, pela equipe punida. 
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TÍTULO VI:  

DAS PREMIAÇÕES  

1 – Haverá troféus + 1.000,00 + medalhas para o primeiro colocado 

1.1 - Haverá troféus + 500,00 + medalhas para o segundo colocado 

 2 – Haverá medalhas para o terceiro colocado 

 6. Os times deverão estar com os uniformes padronizados e completos (shorts e camiseta 

numeradas na frente e nas costas, tênis e meia).  

ATLETAS 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 

11________________________________________________________________ 

12________________________________________________________________ 

 

Presidente Prudente, ___/___/___  

 

Reconheço que os atletas acima citados são filiados ao Sintrapp 

 

Assinatura Presidente do SINTRAPP/ Sec.Cultura Esporte Lazer 


