
DIA ESTADUAL DO VOLEIBOL 

NOVA PETRÓPOLIS – 11/09/2022 

Boletim de Orientações 

 

2022 - 6ª EDIÇÃO 

INSCRIÇÕES GRATUÍTAS 

PÚBLICO: nascidos em 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 e 2015 

CATEGORIAS: 
– PRÉ MIRIM: masculino e feminino (nascidos em 2010); 
– MINI OURO: masculino e feminino (nascidos em 2011, 2012,...); 
– MINI PRATA: masculino e feminino (nascidos em 2011, 2012,...); 
– MINI BRONZE: feminino (nascidas em 2013 e 2014,...); 
– MINI DIAMANTE: masculino e feminino (nascidos em 2014 e 2015). 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

PROMOÇÃO: O Dia Estadual do Vôlei é uma promoção da Federação Gaúcha 

de Voleibol em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, 

Projeto Vôlei Nova Petrópolis com apoio do SESC/Fecomércio. 

Local: Centro de Eventos de Nova Petrópolis- Rua Padre Theobald, 1700 - 

Bairro Juriti 

Data de realização: 11 de setembro/2022 –Início: 9:00 h  

Previsão de Término: 17:00 h. 



PREMIAÇÃO: Todos os atletas inscritos receberão medalha alusiva ao Dia 

Estadual do Voleibol. 

INSCRIÇÕES: GRATUÍTAS 
Devendo ser realizadas até o dia 01/09/2022 impreterivelmente.  
OBS: É necessário preencher a ficha de inscrição com nome da equipe, série 
de disputa e enviar relação nominal com todos os alunos que representarão a 
instituição no evento. 
SOBRE A FORMAÇÃO DAS EQUIPES: A equipe será formada por três alunos 

em quadra (trios), e podem ser inscritos até cinco atletas em cada time (as 

equipes NÃO poderão atuar em duplas). Sugerimos a inscrição de pelo menos 

quatro atletas em cada time, evitando ficar desfalcadas do número mínimo de 

três atletas no momento dos jogos.  

OBS: Caso seja necessário, a equipe poderá ser completada por aluno de 

outra equipe da mesma agremiação para seguir no formato com três alunos. 

Portanto, um aluno, se realmente houver necessidade (por exemplo: faltou 

um na equipe por motivo de doença, ou lesão), poderá completar outra 

equipe de sua agremiação que está disputando os jogos. 

Inscrições nas Séries Ouro e Prata deverão ser realizadas por nível técnico 

estabelecido pelos professores de cada Instituição. Para as Séries Bronze e 

Diamante, a inscrição será apenas para alunos nascidos em 2013, 2014 e 

2015. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA CADA CATEGORIA: 

– SÉRIE 2010 – será destinado aos atletas nascidos somente em 2010. Os 
jogos serão em quadra de mini vôlei assim como as demais categorias (3X3). 
Saque somente por baixo. 
– SÉRIE OURO - (para nascidos em 2011/2012/2013/....) 
A instituição poderá inscrever até 1 (um) aluno/atleta nascido em 2010 nas 
equipes da Série Ouro, caso não consiga formar equipe só com alunos/atletas 
2010 para a Série 2010, tanto no masculino como no feminino, mantendo um 
equilíbrio técnico/físico para os jogos do Dia Estadual do Voleibol. 
– SÉRIE PRATA – (para nascidos em 2011/2012/2013/....)  
– SÉRIE BRONZE - (para nascidos em 2013/2014/....)  
– SÉRIE DIAMANTE – (para nascidos em 2014 e 2015)- inscrição na Série 
Diamante é destinada especialmente às equipes com atletas que necessitam 
segurar a bola. 
 



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A SÉRIE DIAMANTE (2014 e 2015): 

Para o desenvolvimento do jogo: Os alunos jogam obrigatoriamente 

segurando a primeira bola (bola vinda do saque o que caracteriza a 

recepção, e, caso necessário, também poderão segurar a segunda bola. 

Somente o terceiro toque para o outro lado da quadra deverá ser em 

movimento (entenda – se como terceiro toque em movimento a bola que 

vem do segundo toque e não deve ser mais segurada no terceiro toque e sim 

enviada em movimento através de fundamentos para a quadra adversária). 

O saque pode ser lançado ou por baixo. 

Obrigatório os três toques em todas as jogadas na Série Diamante. 

SUBSTITUIÇÕES PARA TODAS AS SÉRIES: O número de substituições será 

ilimitado.O atleta que entrar em quadra efetuando uma substituição deverá 

entrar no momento do saque(entra para sacar), portanto, a substituição só 

poderá ser feita no momento do saque e nunca em outro momento do 

rodízio, o que implica em que aluno faça pelo menos um rodízio completo. 

PONTUAÇÃO DOS JOGOS PARA AS CATEGORIAS 2010, SÉRIES OURO, PRATA 
E BRONZE: Cada partida será disputada em set único de 21 pontos sem 
diferença de 2 pontos. 
PONTUAÇÃO DOS JOGOS PARA A SÉRIE DIAMANTE: Cada partida da Série 
Diamante será disputada em set único de 15 pontos sem diferença de 2 
pontos. 

QUEM PODE PARTICIPAR: 

TODOS OS INTERESSADOS – CLUBES, ASSOCIAÇÕES, ESCOLAS, CENTROS DE 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL. 

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TER VÍNCULO COM A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE 

VOLEIBOL. 

Maiores informações: diretamente com o Professor Fábio Roese (54 
991074009) coordenador técnico dos jogos do Dia Estadual do Vôlei. 

Inscrições e relação nominal devem ser retiradas no site da Prefeitura 
Municipal de Nova Petrópolis ou Federação Gaúcha de Voleibol.  

Preenchidas, enviar para o e.mail: diadovolei@novapetropolis.rs.gov.br 
oficializando a inscrição. 

 


