REGULAMENTO GERAL DO
TORNEIO DE VOLEIBOL (12/12-5ªfeira-manhã)

1 - Inscrições / Constituição das Equipas
1.1 - As equipas deverão ser constituídas apenas por alunos do mesmo ano e
preferencialmente da mesma turma.
1.2. - Cada equipa é constituída por um número máximo de:
 8 jogadores (3 rapazes + 3 raparigas sempre em campo mais 2 jogadores);
2 - Formas de Jogo
2.1 - A forma de jogo a utilizar é 6 x 6.
2.2 - As equipas só podem iniciar o jogo, se à hora marcada para o seu início tiverem
no mínimo 6 jogadores equipados (qualquer equipa que não respeite o que está
determinado, é averbada falta de comparência).
3 - Duração dos Jogos
3.1 - Os jogos são disputados num set único, até aos 25 pontos (com 2 pts. de
diferença).
3.3 – A Final é disputada até aos 25 pontos e à maior de 3 sets.
4 - Sistema de Competição/Classificação/Pontuação/Desempate
4.1 - A forma do quadro competitivo depende do número de equipas inscritas. O
calendário e horas dos jogos será enviada para o eMail dos capitães de equipa no
feriado dia 11 e afixado na página da escola. No dia da competição (8:30h) será
também afixado no placar junto à entrada do bar dos alunos na 5ªf (dia 12).
4.2 – A classificação/pontuação e desempate vai depender da forma do quadro
competitivo, ainda por definir.
5 – Sistema de contagem de pontos
5.1 - A contagem de pontos, é realizada, segundo o sistema de marcação contínua.
Em cada jogada, é ganho um ponto, independentemente da posse do serviço.
6 - Arbitragem/Regras
6.1 - As regras do jogo são as oficiais da Federação Portuguesa de Voleibol (6x6), com
as alterações previstas no presente regulamento.
Durante o jogo a ordem da rotação dos jogadores deverá ser respeitada.
7 – Início dos Jogos
7.3 – Todas as equipas deverão estar equipadas nos campos (Pav, e Ext 1) ondem vão jogar às
8.45h.

Equipas Mistas
VEM e PARTICIPA

