1

CAMPEONATO PORTO ALEGRE DE VOLEIBOL 2019
REGULAMENTO ESPECÍFICO

CAPÍTULO I - DAS INSCRIÇÕES E CONGRESSO TÉCNICO
Art. 1.º - A inscrição para o Campeonato Porto Alegre de Voleibol 2019 será realizada em duas etapas:
1ª ETAPA- Entrega pessoalmente ou envio da ficha de inscrição para o e-mail eventos@sme.prefpoa.com.br (modelo SMDSE disponível no site: www.portoalegre.rs.gov.br/sme) -, corretamente preenchida, no período de
25/05/2019 a 09/06/2019.
IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições fora do período referido acima. Reconheceremos como registro de
envio da ficha de inscrição o dia e horário deste documento encaminhado e armazenado na caixa de e-mail da
coordenação de eventos. Orientamos ao responsável pelo envio da ficha de inscrição, que entre em contato pelo
telefone – (051) 3289-4873 – para confirmar a efetivação da inscrição.
2ª ETAPA – Após o encerramento do período de inscrições, o responsável pela equipe receberá um e-mail com
as informações e orientações referentes ao pagamento da taxa de inscrição. O período de pagamento da taxa de
inscrição será de 12/06/2019 a 19/06/2019. A negativa de pagamento neste período caracterizará a desistência
da equipe na participação do campeonato.
Art. 2º - As inscrições para as Séries C Fem. e C Masc. serão limitadas, no máximo, em 09 equipes. Estas
séries são destinadas para equipes que não participaram do municipal de 2018 ou que participaram nestas
séries em 2018, no entanto, não ascenderam às séries acima. As inscrições que excederem o limite de equipes
por série, informado anteriormente, formarão uma lista de espera.
Art. 3.º - Cada equipe deverá inscrever no mínimo 6 (seis) atletas e um responsável até a data de término das
inscrições, podendo acrescentar, até o encerramento da competição, mais 14 (quatorze) atletas, perfazendo um
total de no máximo 20 (vinte) atletas.
§ 1º – Para a edição do Campeonato 2019, AS EQUIPES DA SÉRIE A (MASCULINA E FEMININA) e B
(MASCULINA E FEMININA) terão que, obrigatoriamente, inscrever 6 (seis) atletas que fizeram parte da
equipe na edição do campeonato em 2018, registrados na ficha de inscrição,
§ 2º – Não haverá substituição de atletas na ficha de inscrição durante o Campeonato.
Art. 4.º - Poderão participar do campeonato os/as atletas nascidos a partir do ano de 2003. (2002, 2001,...)
Parágrafo Único – Será permitido o acréscimo de duas ou dois atletas nascidos em 2004.
Art. 5.º - Para o acompanhamento das equipes em quadra, os responsáveis deverão estar identificados na
ficha de inscrição. Apenas 2 (dois) responsáveis poderão ser inscritos na ficha de inscrição, não havendo
possibilidade de substituí-los durante o campeonato.
Parágrafo Único – Cabe a este(s) responsável(is), devidamente registrados na ficha de inscrição,
acompanhar(em) sua(s) equipe(s) durante os jogos da competição.
Art. 6.º - No Congresso Técnico trataremos dos regulamentos geral e específico, fórmulas de disputa das
competições, definições da programação da primeira rodada das competições e assuntos gerais. O congresso
técnico ocorrerá como segue:
02/07/2018 (Terça-feira) – Séries A, B e C Masc. e Fem. - 19h. – Sala de Reuniões – Av. Érico Veríssimo 843.

CAPÍTULO II - DA ARBITRAGEM
Art. 7.º - A arbitragem ficará a cargo da Federação Gaúcha de Volley-Ball em todas as partidas/rodadas de
todas as séries do campeonato.
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CAPÍTULO III - DOS JOGOS
Art. 8º - O Campeonato Porto Alegre de Voleibol 2019 obedecerá às regras oficiais da (Confederação Brasileira
de Voleibol – CBV), com as seguintes alterações:
a) Todos os jogos serão disputados em 2 (dois) sets vencedores.
b) Em relação ao uniforme dos atletas, será exigido pela organização somente camisetas iguais e numeradas.
c) A(s) camiseta(s) do(s) atleta(s) que atuarem como líbero, deverá(ão) ser numeradas e de cor diferente da
sua equipe.
d) A equipe em quadra será constituída de até 14 atletas regulares - e/ou 13 regulares e um atleta específico
(Líbero) ou e/ou 12 atletas regulares e dois atletas específicos (Líberos).
Art. 9º - Somente o 1º jogo do dia terá 10 (dez) minutos de tolerância para o início da partida. Os demais jogos
obedecerão à hora referência.
Art. 10 - Em caso de WO (equipe ausente) a equipe será eliminada da competição e todos seus resultados
desconsiderados para efeito de pontuação das demais equipes.
Parágrafo Único – A eliminação do campeonato em função de WO implicará no descenso de série
(rebaixamento).
Art. 11 – O aquecimento articular deverá ser realizado fora da quadra. Em quadra, o aquecimento com bola será
realizado durante o preenchimento da súmula e o aquecimento de rede obedecerá ao seguinte tempo:
a) 3 (três) minutos para ataque de entrada de rede;
b) 2 (dois) minutos para ataque de saída de rede;
c) 1 (um) minuto para saque.
Art. 12 – Para efeitos de pontuação dos jogos será utilizada a seguinte valoração:
JOGO EM MELHOR DE 2 (DOIS) SETS VENCEDORES
Nº

RESULTADO

1
2
3
4
5

VITÓRIA
(2x0)
VITÓRIA
(2x1)
DERROTA
(1x2)
DERROTA
(0x2)
NÃO COMPARECIMENTO - WO

PLACAR

PONTOS

3
2
1
0
Art. 10

Art. 13 – Para efeitos de classificação serão utilizados os seguintes critérios:
a) Número de vitórias;
b) Confronto direto (caso haja empate entre duas equipes);
c) Sets average (*) na etapa em disputa;
d) Pontos average (*) na etapa em disputa;
e) Sorteio.
(*) Divisão dos sets ou pontos ganhos pelos perdidos na etapa em disputa, classificando-se o maior índice.
Art. 14 – Para efeitos de ranking serão utilizados os critérios determinados no artigo 13.
§ 1º Caso ocorra número diferente de equipes entre as chaves serão desconsiderados os resultados
contra o último colocado da chave com maior número de equipes.
§ 2º O último colocado da chave com o maior número de equipes será o último colocado da série;
Art. 15 – Todos os jogos deverão ocorrer em Porto Alegre.

CAPÍTULO IV – DA COMPETIÇÃO E FORMA DE DISPUTA
Art. 16 – Para a realização do Campeonato Porto Alegre de Voleibol – edição 2019 – a distribuição de
vagas/equipes, por série, ocorrerá da seguinte forma:
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(A)
(B)
(C)

SÈRIE
MASCULINA
MASCULINA
MASCULINA

Nº DE EQUIPES
MÁX. 10
MÀX 09
MÀX 09

(A)
(B)
(C)

SÈRIE
FEMININA
FEMININA
FEMININA

Nº DE EQUIPES
MÀX 09
MÀX 09
MÀX 09

§ 1º Exceção para a série A (MASC), todas as outras não poderão exceder o número máximo de 09
(nove) equipes;
§ 2º O preenchimento das vagas/equipes das séries A e B (MASC.) e série A e B (FEM.) levará em
consideração a classificação destas na edição de 2018 do Campeonato Porto Alegre de Voleibol, desde que
estas confirmem inscrição na edição de 2019.
§ 3º Na ausência de preenchimento das vagas para as séries A e B (MASC) e A e B (FEM), a
coordenação dos jogos terá como prerrogativa o direito de convidar uma/s equipe/s, resguardando o nível
técnico da competição.
Art. 17 – A competição será dividida em séries A, B, C no masculino e A, B e C no feminino. Para o ano de 2019,
de acordo com o naipe, haverá a seguinte movimentação:
a)
b)
c)
d)

Feminino: Uma equipe da Série B ascenderá para a Série A. Uma equipe da Série A será rebaixada para a
Série B;
Feminino: Uma equipe da Série C ascenderá para a Série B. Uma equipe da Série B será rebaixada para a
Série C;
Masculino: Uma equipe da Série B ascenderá para a Série A. Uma equipe da Série A será rebaixada para a
Série B;
Masculino: Uma equipe da Série C ascenderá para a série B. Uma equipe da Série B será rebaixada para
série C.

Paragrafo Único – Não serão realizados jogos de descenso nas Séries A e B (MASC.) e A e B (FEM).
Para a definição das equipes rebaixadas será verificado os critérios estabelecidos pelo artigo 14.
Art. 17 – A forma de disputa da competição, em cada uma das séries – (MASC. e FEM.) – será desenvolvida da
seguinte forma:
Série C – Masculina: 03 chaves com 03 equipes em cada. Classificam-se as equipes campeãs de cada chave,
e a melhor segunda colocada entre as chaves em disputa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo
13, totalizando quatro equipes. As 04 equipes classificadas, enfrentam-se em semifinal. As vencedoras decidem
a série e as perdedoras definem o 3º lugar.
Série C – Feminina: 03 chaves com 03 equipes em cada. Classificam-se as equipes campeãs de cada chave, e
a melhor segunda colocada entre as chaves em disputa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 13,
totalizando quatro equipes. As 04 equipes classificadas, enfrentam-se em semifinal. As vencedoras decidem a
série e as perdedoras definem o 3º lugar.
Série B – Masculina: 03 chaves com 03 equipes em cada. Classificam-se as equipes campeãs de cada chave,
e a melhor segunda colocada entre as chaves em disputa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo
13, totalizando quatro equipes. As 04 equipes classificadas, enfrentam-se em semifinal. As vencedoras decidem
a série e as perdedoras definem o 3º lugar.
Série B – Feminina: 03 chaves com 03 equipes em cada. Classificam-se as equipes campeãs de cada chave, e
a melhor segunda colocada entre as chaves em disputa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 13,
totalizando quatro equipes. As 04 equipes classificadas, enfrentam-se em semifinal. As vencedoras decidem a
série e as perdedoras definem o 3º lugar.
Série A – Masculina: 03 chaves com 03 equipes em cada. Classificam-se as equipes campeãs de cada chave,
e a melhor segunda colocada entre as chaves em disputa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo
13, totalizando quatro equipes. As 04 equipes classificadas, enfrentam-se em semifinal. As vencedoras decidem
a série e as perdedoras definem o 3º lugar. Caso ocorra a inscrição das 10 (dez) equipes que tem direito na
participação da série, o formato de competição será o seguinte: 02 chaves com 03 equipes e 01 chave com 04
equipes. Classificam-se as equipes campeãs de cada chave, e a melhor segunda colocada entre as chaves em
disputa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 13, totalizando quatro equipes. As 04 equipes
classificadas, enfrentam-se em semifinal. As vencedoras decidem a série e as perdedoras definem o 3º lugar.
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Série A – Feminina: 03 chaves com 03 equipes em cada. Classificam-se as equipes campeãs de cada chave, e
a melhor segunda colocada entre as chaves em disputa, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 13,
totalizando quatro equipes. As 04 equipes classificadas, enfrentam-se em semifinal. As vencedoras decidem a
série e as perdedoras definem o 3º lugar.
Parágrafo Único – Caso não se confirmem, após o período de inscrições, o preenchimento máximo de
equipes por série, - ver quadro no artigo 16 - a coordenação dos jogos terá como prerrogativa a reestruturação e
formato da competição e das séries, bem como o cancelamento de uma ou mais séries.
CAPÍTULO V - DAS DATAS DA COMPETIÇÃO
Art. 18 - Os jogos do Campeonato Porto Alegre de Voleibol 2019 serão realizados em ginásios da cidade, com
hora e dia previamente definidos na programação da competição, preferencialmente aos finais de semana.
Art. 19 - O Campeonato Porto Alegre de Voleibol 2019 terá início no dia 07 de julho e se estenderá pelos
meses de agosto e setembro.
Parágrafo Único – As datas/rodadas do Campeonato Porto Alegre de Voleibol/2019 foram definidas
pela coordenação conforme a tabela abaixo:
SÉRIE
C – MASC
C - FEM
B - MASC

MÊS
JUL
AGO
JUL
AGO

DIA
07
18
07
04

FASE
C
SF
C
SF

JUL

07

C

AGO

18

SÉRIE
B - FEM
A - FEM
A - MASC

SF

MÊS
JUL
AGO
JUL
SET
AGO
SET

DIA
07
04
07
01
25
01
08

FASE
C
SF
C
SF
C
SF

LEGENDA:

C = Classificatória

SF = Semifinal e Final

Art. 20 – Solicitamos aos responsáveis que observem com atenção o quadro acima com a disposição das datas
da competição, antes de encaminharem a ficha de inscrição. Salientamos que as datas definidas para a
realização do campeonato não sofrerão alteração, em decorrência do agendamento prévio por
locação/cedência/empréstimo dos ginásios que sediarão a competição.
Depois de publicada na internet, a tabela de jogos não poderá sofrer qualquer alteração, salvo caso
extraordinário, conforme decisão da coordenação dos jogos.
Parágrafo Único – Não será concedida a nenhuma equipe e série a opção de escolha de data/s
indisponível/eis.
CAPÍTULO VI - DA PREMIAÇÃO
Art. 21 - Serão conferidas 14 (quatorze) medalhas aos atletas das equipes classificadas em 1°, 2°, 3º lugares em
todas as séries.
Art. 22 - Serão conferidos troféus às equipes classificadas em 1°, 2° e 3. º lugares em todas as séries.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23 – Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da
Coordenação de Esporte e Lazer.
Art. 24 – A SMDSE considera todo participante inscrito no presente campeonato, em perfeitas condições físicas
e mentais e o mesmo não se responsabiliza por acidentes, danos pessoais ou materiais, próprio ou terceiros,
antes, durante ou depois dos jogos.

