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CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL 2009 
REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 
CAPÍTULO I - Das Inscrições 

 
Art. 1.º -  As inscrições para o Campeonato Municipal de Voleibol 2009 deverão ser realizadas mediante a 
entrega da ficha de inscrição (modelo SME disponível no site: www.portoalegre.rs.gov.br/sme  ), corretamente 
preenchida, na SME até o dia 26/06/2009  . 
 
Art. 2.º -  O  Congresso Técnico ocorrerá no dia 02/07 (quinta-fei ra), às 19h., na sala de reuniões da SME, na 
Av. Érico Veríssimo, 843, onde será definida a programação da primeira rodada da competição e tratados 
assuntos gerais. 
Parágrafo único –  Os representantes das equipes da Série A são convidados  e os representantes da Série B 
são obrigados  a comparecer. Em caso de ausência dos representantes da Série B estarão sujeita a perda de 
um ponto na fase classificatória , além de acatar todas deliberações do Congresso Técnico. 
 
Art. 3.º -  Cada equipe deverá inscrever no mínimo 6 (seis) atletas e um responsável técnico até a data de 
término das inscrições, podendo acrescentar mais 12 (doze) atletas , perfazendo um total de no máximo 18 
(dezoito) atletas. Todos os dados solicitados na ficha de inscrição deverão estar devidamente preenchidos. Os 
atletas deverão ser nascidos até o ano 1993 (inclusive). 
1.º Parágrafo  – Será permitido o acréscimo de dois atletas nascidos em 1994. 
2.º Parágrafo –  Não haverá substituição de atletas na ficha de inscrição durante o Campeonato. 
 
Art. 4.º -  Toda equipe deverá inscrever, no mínimo, 3 (três) pessoas para arbitragem dos jogos. 
 
Art. 5.º -  Para a atuação de técnicos e auxiliares técnicos, os mesmos deverão estar inscritos na ficha de 
inscrição da respectiva equipe. 
Parágrafo Único –  Não haverá substituição de técnicos e auxiliares técnicos na ficha de inscrição durante o 
Campeonato. 
 

CAPÍTULO II - Da Arbitragem 
 
Art. 6.º -  Os inscritos passarão por uma instrumentalização de arbitragem, com administração da SME, sendo 
obrigatória a participação de, no mínimo, 1 (um) representante por equipe da Série B. As equipes da Série A são 
convidadas. A instrumentalização ocorrerá dia 29/06/2009 (segunda-feira) às 19h. na sala de reuniões da SME, 
Av. Érico Veríssimo, 843 
1. º Parágrafo –  As equipes, da Série B, que não participarem da instrumentalização serão penalizadas com a 
perda de 1 (um) ponto na fase classificatória. 
2. º Parágrafo –  As equipes, da Série A, que não apresentarem árbitros para os jogos serão penalizadas com a 
perda de 1 (um) ponto na fase classificatória. 
3. º Parágrafo –  As equipes, da Série B, que não apresentarem árbitros para os jogos serão eliminadas da 
competição. 
 
Art. 7.º -  A arbitragem dos jogos será realizada conforme escala prevista pela comissão organizadora, devendo 
os árbitros se apresentarem à organização, antes da realização dos jogos. 
 
Art. 8.º -  A indicação dos árbitros, assim como sua presença nos jogos e a consulta da escala são de inteira 
responsabilidade das equipes participantes.  
 

CAPÍTULO III - Dos Jogos 
 
Art. 9.º -  O Campeonato Municipal de Voleibol 2009 obedecerá às regras oficiais da FIVB, com as seguintes 
alterações: 
a) Com exceção dos jogos semifinais e finais da Série A, os demais jogos serão disputados em 2 (dois) sets 

vencedores; 
b) Em relação ao uniforme dos atletas, será exigido pela organização somente camisetas iguais e numeradas. 
c) A(s) camiseta(s) do(s) atleta(s) que atuarem como líbero, deverá(ão) ser numeradas e de cor diferente das 

demais. 
 
Art. 10 -  O início dos jogos terá uma tolerância de 15 (quinze) minutos a partir da hora prevista na programação, 
somente para o 1.º jogo  do dia. Os demais jogos obedecerão à hora referência. 
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Art. 11 -  Em caso de WO (equipe ausente) a equipe será eliminada da competição e todos seus resultados 
desconsiderados para efeito de pontuação da demais equipes. 
 
Art. 12 –  O aquecimento articular deverá ser realizado fora da quadra. Em quadra, o aquecimento com bola, 
será realizado durante o preenchimento da súmula e o aquecimento de rede obedecerá ao seguinte tempo: 

A) 3 (três) minutos para ataque de entrada de rede; 
B) 2 (dois) minutos para ataque de saída de rede; 
C) 1 (um) minuto para saque. 

 
Art. 13 -  Em caso de empate entre as equipes o critério de desempate será: 
a) Confronto direto; 
b) Sets average (*) na etapa em disputa; 
c) Pontos average (*) na etapa em disputa; 
d) Sorteio. 
(*) Divisão dos sets ou pontos ganhos pelos perdidos na etapa em disputa, classificando-se o maior índice.  
 
Art. 14  – Para qualquer alteração na tabela de jogos prevista pela organização, os participantes deverão seguir 
as orientações abaixo: 

A) Acordo entre as equipes envolvidas; 
B) Responsabilização pela articulação da arbitragem; 
C) Comunicação por escrito e homologação da Comissão Organizadora; 
D) Responsabilização dos participantes pelo andamento do jogo e encaminhamento de resultado para a 

Comissão Organizadora. 
 
Art. 15  – Todos os jogos deverão ocorrer em Porto Alegre. 
 

CAPÍTULO IV – Da competição 
 
Art. 16  – A competição será dividida em séries A e B no feminino e masculino. Para o ano de 2010, de acordo 
com o sexo, haverá a seguinte movimentação: 

A) Feminino: Uma equipe da Série B ascenderá para a Série A. Uma equipe da Série A será rebaixada para 
a Série B; 

B) Masculino: Duas equipes da Série B ascenderão para a Série A. Duas equipes da Série A serão 
rebaixadas para a Série B; 

 
CAPÍTULO V - Dos locais e datas 

 
Art. 17 -  Os jogos do Campeonato Municipal de Voleibol 2009 serão realizados em ginásios da cidade, com hora 
e dias previamente definidos na programação da competição, preferencialmente aos finais de semana. 
 
Art. 18 -  O Campeonato Municipal de Voleibol 2009 terá início no dia 05 de julho  e se estenderá, 
aproximadamente, por dois meses. 
 
Art. 19 –  As equipes participantes deverão encaminhar, por escrito, as datas indisponíveis até o dia 
26/06/2009 (término das inscrições) . Depois de publicada na Internet a tabela de jogos não poderá sofrer 
qualquer alteração, salvo caso extraordinário, conforme Comissão Organizadora e art. 14. 
 

CAPÍTULO VI - Da premiação 
 
Art. 20 -  Serão conferidos 13 (treze) medalhas (12 atletas e 1 técnico) às equipes classificadas em 1°, 2° e 3º  
lugares em ambas as séries. 
 
Art. 21 -  Serão conferidos troféus às equipes classificadas em 1°e 2° em ambas as séries. 
 

 
CAPÍTULO VII – Das disposições gerais 

 
Art. 22  – As equipes e/ou atletas participantes autorizam a veiculação de sua imagem para divulgação do 
Campeonato em veículos de comunicação no site oficial da Secretaria Municipal de Esportes / Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre.  


