
TORNEIO de VOLEIBOL 4x4 
 

REGULAMENTO 
2017/2018 

 Cumpre-se as Regras Oficiais do Voleibol 

 

 Regras Específicas do Torneio 

Terreno de jogo (marcações de badminton): 

- delimitado pelas linhas laterais e linhas de fundo exteriores (badminton- jogo de pares); 

- linha de ataque, que delimita a zona de ataque (badminton- linha de serviço curto); 

- zona de serviço: masculino - atrás da linha de fundo, feminino - atrás da linha interior de fundo; 

 
Equipas: 

- composta por um máximo de 6 jogadores – 4 jogadores em jogo, mais 2 suplentes; 

- deverá haver sempre 4 jogadores em campo; uma equipa que seja declarada incompleta, por 

apresentar menos de 4 jogadores em campo, perde o jogo por falta de comparência; 

- a formação inicial das equipas é de três atacantes  e um defesa/servidor ; 

- não existe o jogador líbero; 

- as substituições poderão ocorrer apenas durante a rotação da equipa; 

- as equipas masculinas poderão incluir elementos femininos; 

 
Duração do jogo: 

- o jogo será por períodos de tempo e consistirá em duas partes / sets; 

- o início, fim e início de set e final de jogo é indicado pelo sinal (apito) do professor; 

- ao sinal de fim de set e fim de jogo, os jogadores deverão terminar a jogada; 

- o intervalo entre sets tem a duração necessária para troca de campo sem perda de tempo, mantendo- 

-se as mesmas posições dos jogadores; 

 
Jogar a bola: 

- a bola só pode ser jogada com os membros superiores. 

 

 Fairplay: Os participantes devem comportar-se de forma respeitosa e cortês, dentro do espírito do 

fairplay, tanto em relação aos árbitros, colegas e adversários. É permitida a comunicação entre os 

membros da equipa, durante o jogo. 

 
Qualquer dúvida ou decisão será da responsabilidade do  

grupo de professores organizadores do torneio. 

 

         

 


