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X CAMPEONATO DE VERÃO DE VÔLEI DE AREIA 

- 2017 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

I – Do Objetivo  

 

Art. 1º - Fomentar a prática do esporte no Clube Atlético Indiano. 

 

Art. 2º - Proporcionar aos associados e convidados atividade física desportiva e lazer, no período 

de verão. 

 

 

II – Da Participação 

 

Art. 3º - Poderá participar do campeonato, todo sócio do Clube Atlético Indiano e convidados a 

partir de 14 anos de idade. 

 

Para participação dos convidados é necessário uma foto 3x4 para confecção da carteirinha 

de acesso ao clube nos dias de jogos. 

 

Art. 4º - Fica sobre inteira responsabilidade dos participantes do campeonato de vôlei de areia CAI  

2017, a sua condição de saúde dentro do torneio, bem como, a isenção para a comissão 

organizadora e seus representantes, de toda e qualquer responsabilidade decorrente de eventual 

fatalidade com algum atleta durante os jogos, em face de problemas de saúde. As equipes que os 
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atletas representam, deverão assumir o total atendimento médico destes, isentando os 

realizadores e promotores do torneio de qualquer tipo de responsabilidade.  

 

Art. 5º - Todos os problemas relativos às regras do jogo serão resolvidos pela equipe de 

arbitragem e organização. 

 

Art. 6º - No caso de indisciplina com agressão física (tentada ou consumada) e/ou 
verbal, ficam os envolvidos  eliminados do evento. 

 

 

III – Das Inscrições 

 

Art. 7º - O pagamento da taxa de inscrição deve ser paga na secretaria social do clube, até a 

segunda rodada, (Dia 19/02) e o comprovante entregue a organização do campeonato (Samantha 

ou Renata). Só será válida a inscrição após a entrega do comprovante para organização. Todos 

os participantes que não efetuarem o pagamento das inscrições até o dia 19/02/2017, terão 

suas inscrições  automaticamente canceladas e não poderão participar dos jogos. 

 

 Valor da Taxa de Inscrição por pessoa: 

 

 Sócios ..................................... R$ 30,00 

 Convidados ............................. R$ 70,00 

 

Art. 8º - As Inscrições poderão ser feitas individualmente, em duplas, trios ou em quartetos.  

O valor da taxa dá o direito de jogar em duas modalidades: 

Ex: Trio feminino e quarteto misto / chave B ou 

Dupla masculina e quarteto masculino / Chave A 
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IV – Das Categorias / Modalidades 

 

Art. 9º - O campeonato será disputado em quatro modalidades na chave A e três modalidades na 

chave. 

 

Categoria 

A e B 

 

          Modalidades 

-Dupla feminina / chave A 

-Quarteto feminino / chave A 

-Dupla masculina / chave A e B 

-Quarteto masculino/ chave A 

-Trio feminino / chave B 

-Quarteto misto / chave B (compostos sempre por 2 atletas de cada sexo em quadra). 

 

OBS. Na modalidade de quarteto será obrigatório ter em quadra pelo menos 3 

atletas, caso contrário não será permitido, será caracterizado W.O, caso tenham apenas 2 

jogadores. Na modalidade de trios será obrigatório ter em quadra pelo menos 2 jogadoras. 

 

No quarteto misto não será permitido mais homens em quadra do que mulheres. 

 

Art. 10º - Cada equipe deverá providenciar uniformes, (entende-se por uniformes camisetas iguais 

com mesma cor e estampa ou camisetas lisas  da mesma cor, sendo regata ou com manga),  

para todos seus integrantes, caso não compareçam uniformizados ficam obrigados a colocar os 

coletes cedidos pela organização, caso contrário perderão de WO. 

 

Art. 11º - Na modalidade de dupla poderá ter até 3 jogadores inscritos, na modalidade  de trio, até 

4 jogadores inscritos, nos quartetos mistos (chave B), poderão ter até 6 jogadores inscritos, sendo 

3 de cada sexo, e as modalidades de quartetos femininos e quartetos masculinos ( chave A), 

poderão ter até 5 jogadores inscritos.O atleta inscrito na modalidade de dupla e trio poderá jogar, 

também, na modalidade de quarteto. 

Todos os jogadores inscritos em uma chave, só poderão jogar dentro da mesma chave. 
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Pessoas acima de 55 anos poderão jogar em chaves diferentes, mas sendo em 

modalidades diferentes, mas serão avaliados tecnicamente. 

         Todos sabem que no vôlei de areia não existem “reservas”, mais permitimos a inscrição de 

mais uma pessoa por equipe, pois sabemos que imprevistos acontecem e por ser tratar de um 

campeonato amador, sabemos que todos precisam descansar um pouquinho durante uma partida. 

Todas as pessoas inscritas no campeonato estão sujeitas a avaliação técnica para poder se 

adequar nas chaves corretamente. 

 

 

V – Dos Jogos 

 

Art. 12º - Os jogos serão realizados na “Arena de Vôlei” do Clube Atlético Indiano, sempre aos 

finais de semana, sábados e domingos, entre 08:00 e 17:00, de acordo com tabela 

divulgada com antecedência, composto de 1 árbitro e mesa. 

 Nas finais (disputas de 1°, 2° e 3° colocados), haverá dois árbitros, o de cima e o de 

linha. 

 

Art. 13º - Haverá tolerância máxima de 15 minutos de atraso apenas para       o primeiro 

jogo, no caso de ultrapassar este tempo será considerado W.O. 

               - Não existe tempo de aquecimento em quadra com bola para as equipes antes de 

cada partida, por esse motivo cheguem com 15 minutos de antecedência para 

realizar um alongamento fora da quadra. 

 

Art. 14º - REGRAS: 

 

  Para a chave A será adotada as regras oficiais da Confederação Brasileira de vôlei de praia. 

 

- Proibido largadas com pontas de dedo, somente ¨soquinhos¨e ¨ganchos¨. 

- Dois toques e conduções nas recepções de toques 

- Rede em qualquer lugar entre as antenas 

- Toque, somente sem mudar a direção da bola 

- Invasão por baixo só é considerada caso encoste ou atrapalhe o adversário                     - Bloqueio 

nas duplas é considerado como primeiro toque, nos quartetos não é considerado como primeiro 

toque. 

 

 

 
Para chave B, serão adotadas as regras BÁSICAS da Confederação Brasileira de Voleibol, 

com exceção dos itens adequados à realidade da competição. 
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- Não é permitido passar a bola de toque para a quadra adversária 

- Não é permitido largar com as pontas de dedos, somente ¨soquinho¨, tapinhas e ¨ganchos¨ 

- É considerado rede em qualquer parte entre as antenas 

- Invasão por baixo, só é considerada caso encoste ou atrapalhe o adversário. 

- Bloqueio nas duplas é considerado como primeiro toque, nos quartetos não é considerado como 

primeiro toque. 

- É permitido receber o saque de toque, desde que não seja conduzida. 

 

Art. 15º - SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 

15.1- O Jogo é vencido por quem ganhar dois sets. 

15.2- Em caso de empate 1-1, um set decisivo (3°) é jogado em 15 pontos com uma diferença 

mínima de 2 pontos. 

15.3- Um set, exceto o 3° set, é vencido por quem marcar primeiramente 21 pontos, com uma 

diferença mínima de 2 pontos de diferença.. 

 

 

Art. 16º - Toda equipe deverá eleger um representante (capitão), que será responsável pela 

comunicação da equipe com a organização. 

 

Art. 17°- DIREITOS E RESPONSÁBILIDADES 

 

 17.1 – O Capitão de cada equipe é responsável por manter a conduta da equipe e disciplina 

 17.2 - Durante o jogo, apenas o capitão está autorizado a falar com os árbitros enquanto a bola estiver 

fora de jogo nos seguintes casos: 

 - Para solicitar uma explicação sobre a aplicação ou a interpretação das regras 

 - Para pedir autorização: 

 a) mudar uniformes ou equipamentos;  

 b) para verificar qual o jogador que saca;  

 c) para verificar o piso, a rede, a bola, etc.; 

 d) para realinhar uma linha a quadra  
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 e) Para pedir Tempos de Descanso. 

 

 17.3- Os participantes devem aceitar as decisões dos árbitros respeitosamente, sem discussão. 

Em caso de dúvida um esclarecimento poderá ser requerido. 

 17.4- Os participantes devem apresentar uma conduta respeitosa, cortês dentro do espírito do 

“FAIR PLAY”, não só com os árbitros, mas também com toda a organização, seus parceiros, 

adversários e espectadores. 

 17.5- Os participantes devem evitar ações ou atitudes que tentem influenciar as decisões dos 

árbitros ou encobrir erros cometidos por sua equipe. 

 17.6 - Ao término do jogo os jogadores deverão cumprimentar seus adversários e árbitros. 

 

Art. 18°- EQUIPE AUSENTE OU INCOMPLETA 

               

  18.1- A equipe que não se apresenta na quadra completa no horário marcado do jogo e 

devidamente uniformizada será declarada ausente e perderá de WO. 

   18.2- Uma equipe declarada incompleta para um set ou para um jogo perde o set ou o jogo. A 

equipe declarada incompleta preserva os pontos e sets. A equipe adversária recebe os pontos 

necessários ou sets para vencer o jogo. 

    18.3- Será cobrada uma taxa de arbitragem no valor de R$20,00 por EQUIPE, por jogo, 

que deverá ser paga ANTES DOS JOGOS. Em caso de W.O de uma equipe, a mesma deverá 

pagar a taxa de arbitragem dupla (de sua equipe e da equipe adversária) que será cobrada 

na rodada seguinte. 

A equipe que obter 2 (dois) W.O será eliminado automaticamente do campeonato e perderá 

todos os pontos obtidos. 

 

Art. 19°- AÇÕES DO JOGO 

 

              19.1- Cada equipe tem direito a três toques na bola. O toque do bloqueio é contado como 

primeiro toque da equipe somente nas duplas. O jogador que efetuar o bloqueio poderá em 

seqüência recuperar a bola ao tocar o bloqueio e será contado como segundo toque da equipe. 

              19.2- É permitido ao jogador penetrar no espaço adversário por baixo da rede, com a 

condição de não interferir na ação de jogo do adversário (Contato físico). 

             19.3 - Não é permitido pisar na linha de marcação da quadra na hora do saque 

             19.4 - Não existem posições determinadas em quadra, os jogadores estão livres para 

determinar suas posições. 

A ordem de saque existe e deve ser mantida por todo o set. 

mailto:social@indiano.com.br
http://www.indiano.com.br/
http://www.facebook.com/clubeindiano


 

 
Av. Francisco Nóbrega Barbosa, 411 – Tel: (11) 5890-3666 – Santo Amaro – São Paulo – 04902-000 

e-mail: social@indiano.com.br   site: www.indiano.com.br    
facebook: www.facebook.com/clubeindiano  

10 / 02 / 2017 Atualizado em: 

CLUBE ATLÉTICO INDIANO 

 

Página 7 / 11 

Cada jogador tem 5 segundos para sacar, após o apito do árbitro. 

              19.5– Um jogador que não esteja efetuando o saque, não poderá formar barreira com 

intuito de atrapalhar a visão do adversário, o mesmo poderá pedir para o adversário se deslocar. 

             19.6 - Uma bola lançada em direção a rede, caso toque no adversário, não será 

considerado falta. 

             19.7 - Os participantes devem evitar atitudes que retardem o jogo. 

             19.8 - Cada equipe tem direito a 1 tempo por set com 30 segundos de duração. O 

intervalo de tempo entre cada set será de 1 minuto. 

 

As equipes deverão trocar o lado da quadra no 11° ponto de cada set e no 8° ponto do set 

decisivo. 

 

 OBS: Em caso de interrupção do jogo por causa das condições climáticas e não tendo 

condições de ser reiniciado no mesmo dia, será remarcado e iniciado com o mesmo placar 

em que foi interrompido. 

Ocorrendo um acidente grave (contusão) com algum atleta, o arbitro deverá interromper o 

jogo imediatamente para o atendimento. O rally será repetido. Cada jogador contundido 

terá até 5 minutos para se recuperar e voltar para o jogo, caso contrário deverá deixar o 

local do jogo. A equipe que tiver um atleta “reserva” poderá fazer a troca, caso contrário 

será declarada incompleta para o jogo. 

 

Art.20°- CONDUTAS INCORRETAS E SUAS PUNIÇÕES 

  

20.1 - CONDUTA INCORRETA MENOR As faltas por Conduta Incorreta Menor não estão sujeitas a punições. 

É dever do 1º árbitro prevenir a equipe da hierarquia da escala de punição.  Isto é feito em dois estágios: 

Estágio 1: emitindo uma advertência verbal através do capitão. Estágio 2: usando o CARTÃO AMARELO para 

o(s) membro(s) da equipe. Esta advertência formal não é propriamente uma punição, mas um símbolo de 

que o membro da equipe (e por extensão a equipe) alcançou o nível de punição para a partida. Isto não 

tem consequências imediatas.  

 

20.2  -CONDUTA INCORRETA ACARRETANDO PUNIÇÕES  

- A conduta incorreta dos membros de uma equipe em relação às autoridades, oponentes, colegas de 

equipe ou espectadores, é classificada em três categorias, de acordo com a seriedade da ofensa. Conduta 

rude: ação contrária às boas maneiras ou princípios morais. 

 - Conduta ofensiva: palavras ou gestos insultantes ou difamantes, ou qualquer ação expressando 

desrespeito. 
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- Agressão: ataque físico real ou tentativa de agressão, ou comportamento agressivo  

 

20.3 - ESCALA DE SANÇÕES 

 De acordo com o julgamento do 1º árbitro e dependendo da seriedade da falta, as sanções a serem 

aplicadas são Penalidade, Expulsão ou Desqualificação  

 

20.4 – PENALIDADE 

-  Por conduta rude ou uma única repetição de conduta rude no mesmo set pelo mesmo jogador. Em cada 

uma destas duas primeiras vezes a equipe é punida com um ponto e saque para o adversário. Uma terceira 

conduta rude de um jogador no mesmo set é punida com expulsão. Porém, punições por conduta rude 

podem ser dadas ao mesmo jogador nos sets subsequentes. 

 

20.5 - EXPULSÃO 

  - A primeira conduta ofensiva é punida com expulsão. O jogador que é sancionado com a expulsão deve 

deixar a área de jogo e sua equipe é declarada incompleta para o set, caso não tenha o “reserva”. 

 

20.6 - DESQUALIFICAÇÃO 

 - O primeiro ataque físico ou implícito ou ameaça de agressão é sancionado com desqualificação. O 

jogador deve deixar a área de jogo e sua equipe é declarada incompleta para a partida. 

 

20.7 - CONDUTA INCORRETA  

- advertência verbal / amarelo 

- advertência com cartão vermelho (Ponto e saque para o adversário) 

- Cartão vermelho e amarelo juntos, (Expulsão), equipe declarada incompleta caso não tenha o ¨reserva¨ 

- Cartão vermelho e amarelo separados,  (Equipe declarada incompleta para a partida) 

 

20.8 - CONDUTA INCORRETA ANTES E ENTRE OS SETS 

 Qualquer conduta incorreta que ocorra antes ou entre os sets, é penalizada de acordo com a regra 
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Art. 21°- TABELA 

 

A tabela será montada e divulgada por e-mail toda quarta feira que antecede os jogos, caso a 

equipe tenha algum problema com horário, devido a trabalho ou jogos de outros campeonatos, o 

representante deverá comunicar a organização até terça-feira à noite somente por E-MAIL. Não 

será feita nenhuma alteração de jogos após a tabela ser divulgada. A equipe que não 

comparecer completa no dia do jogo perderá de WO.  

A tabela de jogos sempre será enviada por e-mail aos atletas e publicada na página do vôlei de 

areia do CAI, no Facebook. 

 

 

VI – Sistema de Disputa 

 

Art.22º - O sistema de disputa e a quantidade de grupos serão determinados pela comissão 

organizadora após o termino das inscrições, e levará em conta o números de inscrições  em cada 

modalidade.. As inscrições para o campeonato serão aceitas até o dia 19/02/2017. 

 

 

VII – Pontuação 

 

Art. 23° - Será adotado o seguinte critério de pontuação: 

 

Vitória por 2x0 - 3 pontos 

Vitória por 2x1 - 2 pontos 

Derrota por 2x1 - 1 ponto 

Derrota por 2x0 - 0 ponto 

Derrota por W.0 - Menos 1 ponto 
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VIII – Classificação 

 

Art. 24º - O sistema de classificação será determinado pela comissão organizadora após o termino 

das inscrições, e levará em conta o número de inscritos em cada categoria. 

 

 

IX - Critérios de Desempate 

 

Art. 25º - Em caso de empate entre duas ou mais equipes na primeira fase do campeonato será 

adotado o seguinte critério de desempate: 

 

A) Vitórias 

B) Sets average 

C) Pontos average 

D) Confronto direto 

 

OBS: Na segunda fase do campeonato em diante, os jogos serão eliminatórios. 

 

 

X – Da Organização 

 

Art. 26º - Este campeonato é idealizado e organizado por uma Comissão de vôlei de areia 

independente.  

 Faz parte dessa comissão: Samantha Escobar  

                                             Renata Quintino  

 

Colaboração: Diretoria Executiva e esportiva do clube CAI 
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 XI – Casos omissos 

 

Art. 27º – Os casos omissos a este regulamento serão decididos por uma comissão, 

composta pelos organizadores do campeonato. 

 

 

Lembrando que o campeonato de areia do Clube Atlético Indiano foi 

desenvolvido  para o lazer e recreação de sócios e convidados!!! 

 

                     BOA SORTE E BOM DIVERTIMENTO ATODOS!!! 
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