
REGULAMENTO DO VOLEIBOL SENTADO 
 

II CAMPEONATO DE VOLEIBOL SENTADO PARAFEF PARA TODOS 
 

Data: 01 de Dezembro de 2017 
 
Local: Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. 
(Avenida Érico Veríssimo, 701, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo 
CEP 13.083-851, Campinas, SP, Brasil) 
 
ARTIGO 1º - A modalidade será disputada no dia 01 de Dezembro de 2017, nas 
categorias masculino, feminino ou misto; 
 
ARTIGO 2º - As inscrições poderão ser realizadas em equipe, de no mínimo 6 e no 
máximo 12 atletas, ou individualmente; 
 
ARTIGO 3º - Durante os jogos serão obedecidas às Regras Oficiais do Voleibol 
Sentado World Para Volleyball, observando as adaptações deste Regulamento; 
 
§ ÚNICO - A Coordenação da modalidade poderá realizar, se julgar necessário, 
algumas alterações nas regras em vista da característica da competição e dos 
participantes para potencializar a participação dos inscritos e, consequentemente, 
contribuir com o desenvolvimento da modalidade. 
 
ARTIGO 4º - As partidas serão disputadas em melhor de 3 sets, sendo cada set de 
15 (quinze) pontos cada; 
 
ARTIGO 5º - A altura da rede será de 1,05m; 
 
ARTIGO 6º - O aquecimento poderá ser realizado nas dependências do jogo 
dependendo da disponibilidade da quadra. 
 
§ ÚNICO - Somente será permitido o aquecimento de rede por 5 minutos; 
 
ARTIGO 7º - Somente poderá permanecer na área de jogo as pessoas devidamente 
inscritas em súmula (jogadores, 01 técnico, 2 auxiliares); 
 
ARTIGO 8º - O número mínimo de atletas para uma equipe iniciar a partida é 06 
(seis) atletas; 
 
ARTIGO 9º - Caso o atleta seja expulso da partida, este estará suspenso 
automaticamente da partida seguinte; 
 
§ 1º - A indevida participação de atleta suspenso acarretará automaticamente a 
eliminação da entidade infratora na modalidade; 
 
§ 2º - A integra deste artigo também é válida para técnicos e dirigentes; 
 
ARTIGO 10º - Para desempate na fase de classificação, serão adotados os 
seguintes critérios: 
1. Número de Pontos 
2. Sets Average 
3. Pontos Average 
 



ARTIGO 11º - Para efeito de pontuação na primeira fase será atribuído: 
3 pontos para vitória 
0 ponto para derrota 
 
 
ARTIGO 12º - A fórmula de disputa, por chaves, será definida via sorteio, e 
disponibilizada para as equipes; 
 
ARTIGO 13º - Caso a equipe não estiver completa, ao início do jogo, será 
computado derrota por WO, e consecutivamente 3 pontos para a equipe adversaria. 
 
 

Regulamento atualizado em 20 de Setembro de 2017. 


