
REGULAMENTO VOLEIBOL MISTO INTER PANELA 2019 
1° Torneio Inter Panelas – Cursos Técnicos (Organização: Grêmio Estudantil – Voz Ativa) 

 
 Art.01 – Cada equipe poderá inscrever no mínimo 08 (oito) e no máximo 12 (doze) atletas. 
Poderão participar do torneio os atletas que comprovadamente estejam matriculados nos cursos 
técnicos integrados do Instituto. Deverão estar inscritas 02 (duas) meninas, no mínimo, em cada equipe, 
salvo as equipes não possuírem meninas em sala, poderão inscrever meninas de outros períodos do 
mesmo curso. 
 
 
DA COMPETIÇÃO: 
 
 Art.02 – Os Jogos serão disputados em local e horário a serem divulgados em tabela, que será 
enviada aos Representantes das equipes ou retirada junto à Coordenação do Evento. 
 
 Art.03 – As equipes deverão estar no local de jogo 10 (dez) minutos antes do horário previsto 
para sua realização e apresentarem-se com calçado apropriado. 
 
 Art.04 – O jogo só poderá ser iniciado com 06 (seis) atletas em quadra, sendo no mínimo 02 
(duas) meninas. Se uma equipe não estiver representada com 06 (seis) jogadores, será penalizada 
com a perda da partida por WO. Cada equipe poderá inscrever, para cada partida, o máximo de 12 
(doze) atletas. 
 
 Art.05 – A competição de Voleibol será realizada de acordo com as Regras Internacionais 
adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol, este Regulamento e as normas adotadas pela 
Comissão Geral Organizadora. 
 
 Art.06 – O número de sets disputados será de 02 (dois) sets vencedores (melhor de três). Cada 
set é disputado utilizando o sistema “ponto por rally” (conforme regra), sem vantagem, até um dos dois 
times atingir 21 (vinte e um) pontos. Havendo necessidade do 3º set, este será disputado em forma de 
“Tie Break” (15 pontos). Em cada set é necessário uma diferença mínima de 02 (dois) pontos para uma 
equipe ser vencedora. 
  
 Art.07 – A pontuação para a classificação geral será a seguinte: 
 
 Vitória = 03 pontos. 
 Derrota = 00 ponto. 
 Derrota por desistência e WO = 00 ponto. 
 
 
EM CASO DE EMPATE: 
 
 Art.08 – Em caso de empate na classificação entre 02 (duas) ou mais equipes, serão 
observados os seguintes critérios para desempate: 
 
 a) entre 02 (duas) equipes: - confronto direto. 
 b) entre mais de 02 (duas) equipes: 
  – Saldo de sets na fase; 
  – Saldo de pontos na fase; 
  – Sorteio. 
 
 Art.09 – No caso de ausência (WO), o placar final será de 02 x 00 (12 x 00 e 12 x 00) para a 
equipe vencedora. 



 Art.10 – Os times deverão permanecer durante toda a partida com, pelo menos, 2 (dois) 
jogadores do sexo oposto (no mínimo 02 (duas) mulheres ou 02 (dois) homens). No caso de não 
observância desta cláusula, o time será penalizado com a perda da partida. 
 
 
ETAPAS DO TORNEIO: 
 
 Art.11 – As etapas do torneio, fórmula de disputa e a tabela serão divulgados após o período 
de inscrições. Sorteio das chaves do torneio, com a presença do representante de cada 
 
 Parágrafo único: Equipe no local divulgado pela organização do evento. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Art.12 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
 Art.13 – Este Regulamento entra em vigor a partir desta data e revoga as disposições em 
contrário. 


