
                                       
      

 

 REGULAMENTO TÉCNICO - 1º GRAND SLAM MUNICIPAL DE VOLEIBOL 

 

               DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
           

 Art. 1º – Este Regulamento Informativo é o conjunto das disposições técnicas que regem 1º Grand Slam 

Municipal de Voleibol  – Edição 2021. 

 Art. 2º – Os clubes, pessoas físicas e jurídicas que participam desta competição, serão considerados 

conhecedores das Regras Oficiais de Voleibol e do Código de Justiça Desportiva – Edição 2021, Confederação 

Brasileira de Voleibol – CBV, e do presente Regulamento Técnico (Prévia), assim como, concordam expressamente, 

submetendo-se sem reservas a todas as disposições e consequências que destas possam emanar. 

 

               DA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES E ATLETAS: 
 

 Art. 3º – Será permitida a inscrição de no mínimo 08 atletas e no máximo 14 atletas por equipe. As inscrições 

de atletas e dirigentes encerram no dia 01/08/2021, podendo ser prorrogadas caso necessário. As inscrições serão online 

pelo SITE da PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – Aba do DEPARTAMENTO DE ESPORTES. Em caso de 

dúvida ou dificuldade de inscrição, deverão se dirigir ao Departamento de Esportes, localizado no Estádio do 

YPIRANGA (horário de expediente: 7h30min as 13h30min). 
Pós o término das inscrições e entrega da Ficha de Inscrição (envio automático após preencher a Ficha de Inscrição 

ONLINE) as mesmas não poderão ser mais retiradas para inscrição de novos atletas (salvo comprovação médica do 

atleta acometido).  

  Parágrafo 1º – A documentação obrigatória para a inscrição será a cópia da RG ou CNH, que deverá ser 

entregue 48:00 h após a inscrição dos atletas e dirigentes no Departamento de Esportes ou online pelo e-mail do 

Departamento de Esportes. 

 Parágrafo 2º – É vetada à participação dos atletas em mais de uma equipe. O atleta e a equipe que incorrer 

nesta falta serão julgados pelo CMD. 

 Parágrafo 3º – Poderão participar deste campeonato, atletas amadores e atletas profissionais.  

 Art. 4º – O atleta inscrito em duas equipes não terá condições de jogo, devendo o mesmo solicitar liberação 

por escrito de uma das equipes para poder atuar (antes do início da competição). A equipe que liberar o atleta poderá 

inscrever outro participante dentro do prazo estabelecido para a inscrição. 

 Parágrafo Único – INSCRIÇÕES NAS CATEGORIAS, ADULTO e SUB 15: 
 

a) CATEGORIA ADULTO (MASC/FEM/MISTO) – Mínimo de 16 anos completos; 
b) CATEGORIA SUB 15 (MASC/FEM/MISTO) – Nascidos em 2006, 2007, 2008…. 

 

  Art. 5º – Antes do início de cada partida, um dirigente de cada equipe (assinado na ficha de inscrição) poderá 

conferir toda a documentação dos atletas e a súmula. Neste campeonato, não será permitido inscrever-se como atleta e 

treinador/massagista na mesma equipe. 

 DOS JOGOS: 

 Art. 6º – Apenas o responsável pela equipe deverá assinar a súmula antes do início do jogo para participar da 

partida, apresentando a documentação dos atletas, treinador, massagista e dirigentes individualmente. 

Documento Obrigatório: RG ou CNH. 

 

 Art. 7º – Será permitido o ingresso no banco de reservas de 08 jogadores, devidamente uniformizados para 

eventuais substituições, mais um dirigente, treinador, médico (com comprovação) e massagista. 

Parágrafo único – Os atletas que não estiverem atuando na partida e comissão técnica no banco de reservas, deverão 

obrigatoriamente fazer o uso de máscaras. 



                                       
      

 

 Art. 8º – As equipes, atletas. comissão técnica e dirigentes deverão acatar todas as decisões do Departamento 

de Esportes com relação a organização geral da competição bem como os Protocolos COVID-19 em vigor. 

Art. 9º – Nenhuma partida poderá iniciar com menos de 06 (seis) atletas em quadra. 

Parágrafo 1º – Em caso de W.O ou Insuficiência de atletas a arbitragem formalizará um relatório que será 

encaminhado ao CMD para apreciação e julgamento através do Código de Justiça Desportiva – Edição 2021. 

Art. 10º – Os jogos serão disputados na melhor de 3 (três) sets de 25 (vinte e cinco) pontos cada, com 

diferença de 02 (dois) pontos para fechar o set. Sendo que o terceiro set será até 15 (quinze) pontos com diferença de 02 

(dois) pontos para fechar o set. Os intervalos entre os sets serão de até 5 (cinco) minutos cada. 

 Art. 11º – É obrigatório o uso de tênis e fardamento completo: camisa numerada e calção.  

 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

 Art. 12º – Os critérios de desempate:  

 Entre duas equipes/duplas: Confronto direto (somente no caso de empate entre duas equipes), na etapa/fase 

em que ocorreu o empate; 
a) Sets average nos jogos realizados entre as equipes empatadas (divisão dos sets vencidos pelos sets perdidos, 

classificando-se o maior coeficiente), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 
b) Pontos average nos jogos realizados entre as equipes empatadas (divisão dos pontos marcados pelos pontos 

sofridos, classificando-se o maior coeficiente), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 
c) Sets average em todos os jogos realizados na chave/grupo (divisão dos sets vencidos pelos sets perdidos, 

classificando-se o maior coeficiente), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 
d) Pontos average em todos os jogos realizados na chave/grupo (divisão dos pontos marcados pelos pontos 

sofridos, classificando-se o maior coeficiente), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 
e) Sorteio. 

 

 Entre três ou mais equipes/duplas: 

a) Sets average nos jogos realizados entre as equipes empatadas (divisão dos sets vencidos pelos sets perdidos, 

classificando-se o maior coeficiente), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 
b) Pontos average nos jogos realizados entre as equipes empatadas (divisão dos pontos marcados pelos pontos 

sofridos, classificando-se o maior coeficiente), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 
c) Sets average em todos os jogos realizados na chave/grupo (divisão dos sets vencidos pelos sets perdidos, 

classificando-se o maior coeficiente), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 
d) Pontos average em todos os jogos realizados na chave/grupo (divisão dos pontos marcados pelos pontos 

sofridos, classificando-se o maior coeficiente), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 
e) Sorteio. 

 

 DA SUSPENSÃO DE PARTIDA: 

Art. 13º – Em caso de transferência de jogos do campeonato (motivo de força maior), o Departamento de 

Esportes fará a divulgação através dos meios de comunicação local até 03 (três) horas antes do horário do jogo. 

Art. 14º – O árbitro é a única autoridade para decidir na quadra de jogo (horário do jogo) a respeito da 

interrupção ou suspensão de uma partida. Em tais casos o árbitro fará chegar ao CMD, com a maior urgência, um 

relatório minucioso dos fatos. 

Parágrafo 1º – Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa pelo árbitro, quando houver um 

dos motivos, abaixo relacionados, que impeçam a sua realização ou continuação: 

1) Falta de garantia e/ou segurança; 
2) Falta de bolas ou sumiço das mesmas; 
3) Mau estado da quadra, que torne a partida impraticável ou perigosa; 
4) Falta de iluminação adequada; 
5) Conflitos ou distúrbios graves no ginásio; 



                                       
      

 

6) Procedimentos contrários à disciplina por parte dos componentes dos clubes; 
7) Motivos extraordinários, não provocados pelos clubes, e que represente uma situação de comoção           

incompatível com a realização e/ou continuidade da partida. 
Parágrafo 2º – Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos neste artigo, parágrafo 1º e 

seus incisos, a súmula e o relatório serão encaminhados ao CMD para apreciação e julgamento do processo 

correspondente.  

 DAS PENALIDADES: 

 Art. 15º – O atleta, dirigente, treinador, médico ou massagista desqualificado, deverá cumprir suspensão 

automática, cabendo julgamento pelo CMD caso necessário. 

 Art. 16º – O atleta, dirigente, treinador, médico ou massagista desqualificado por agressão devidamente 

comprovada com o relatório da arbitragem, serão julgados pelo CMD e estarão sujeitos as punições previstas pelo 

Código de Justiça Desportivo – Edição 2021. 

  Art. 17º - Em caso de W.O ou Insuficiência de Atletas, os atletas, dirigente, treinador, médico e massagista, 

inscritos na Ficha de Inscrição, serão julgados pelo CMD, e estarão sujeitos às punições previstas pelo Código de 

Justiça Desportiva – Edição 2021. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 Art. 18º – As portarias, convocações, licitações, julgamentos, serão fixados na sede do Departamento de 

Esportes, não se responsabilizando este órgão pelo desconhecimento das decisões justificadas. 

 Art. 19º - Os atletas não poderão utilizar equipamentos que sejam perigosos, para eles ou para os demais 

jogadores, incluindo nestes equipamentos os objetos de quaisquer tipos, tais como: aliança, anel, corrente, colar, 

pulseira, brinco, piercing, relógio, óculos, tiara, imobilizações metálicas ou gessadas. 

 Parágrafo Único – Para utilização de óculos o atleta deverá apresentar junto ao CMD uma declaração, 

responsabilizando-se pela utilização de óculos durante a realização do campeonato, bem como por qualquer dano que 

vier a ocorrer com terceiros ou assinar relatório em súmula responsabilizando-se. 

Art. 20º – O controle de cartões é de responsabilidade das agremiações, através da ficha de controle de cartões 

emitidas ao término da partida, cabendo ao Conselho Municipal de Desportos supervisionar.  

Art. 21º – O Regulamento Técnico do Campeonato Municipal de Voleibol – Edição 2021, será finalizado após 

o término das inscrições e estará disponível as equipes no Departamento de Esportes ou pelo SITE da Prefeitura 

Municipal de Erechim (Aba do Departamento de Esportes).  

 Art. 22º –Todas as normas e orientações sanitárias, deverão ser rigorosamente cumprida 

 Art. 23º - PREMIAÇÃO: 
 

a) 1º LUGAR: 15 Medalhas  – 01 troféu 
b) 2º LUGAR: 15 Medalhas  – 01 troféu 
c) 3º LUGAR: 15 Medalhas  – 01 troféu 

 DESTAQUES 
a) Melhor Levantador – 01 troféu 
b) Melhor Defensor – 01 troféu 
c) Melhor Atacante – 01 troféu 
d) MVP – 01 troféu 
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