
FESTIVAL DIA ESTADUAL DO VOLEIBOL - MINI VÔLEI 2019 

INSTRUÇÕES BÁSICAS DO EVENTO – Regulamento para organização das equipes e jogos. 

LOCAL: O V Festival Dia Estadual do Voleibol – Mini Vôlei será realizado no Centro de 

Eventos de Nova Petrópolis (localizado na Rua Padre Theobald, 1700 no Bairro Juriti, próximo 

ao Centro da cidade). 

DATA DO EVENTO: Dia 29 de SETEMBRO de 2019 (domingo), com início previsto para às 9:00 

horas da manhã, sem intervalo para almoço. Término previsto para as 17:00 horas. INSCRIÇÕES 

GRATUÍTAS ATÉ 19 DE SETEMBRO DE 2019 – Quinta – feira - impreterivelmente. 

MASCULINO E FEMININO: Atletas nascidos em 2007/2008/2009/2010/2011 e 2012. 

MASCULINO:  

O masculino será desenvolvido nas seguintes categorias: 

CATEGORIA 2007 

  ÚNICA 2007 (somente para nascidos em 2007)   

 

PRÉ – MIRIM 

  SÉRIE OURO (para nascidos em 2007/2008/2009/2010) – inscrição na Série 

Ouro conforme critério técnico do professor, podendo optar em inscrever nascidos em 2008/ 

2009 e 2010 na Série Prata, ou ainda os 2010 na Série Diamante (junto com os 2011 e 2012) 

por opção técnica. 

A inclusão dos nascidos em 2007 na Série Ouro poderá acontecer quando a instituição não 

formar equipe somente com os 2007 para a CATEGORIA ÚNICA 2007, e tem nos seus grupos 

de formação alunos com esta idade. A equipe não poderá ter mais do que 1 (um) aluno/atleta 

desta idade (2007) em cada equipe formada para participar do evento na Série Ouro. 

               SÉRIE PRATA (para nascidos em 2008/2009/2010 e 2011) – conforme critério 

técnico do professor 

  SÉRIE DIAMANTE (somente para nascidos em 2010/2011 e 2012).    

OBS: NÃO EXISTE A SÉRIE BRONZE NO MASCULINO 

FEMININO:  

O feminino será desenvolvido nas seguintes categorias:  

CATEGORIA 2007 

  ÚNICA 2007 (somente para nascidos em 2007). 



PRÉ – MIRIM: 

  SÉRIE OURO (para nascidos em 2007/2008/2009) – inscrição na Série Ouro 

conforme critério técnico do professor, podendo optar em inscrever nascidos em 2008 e 2009 

na Série Prata por opção técnica.  

A inclusão dos nascidos em 2007 nesta Série será quando a instituição não formar equipe 

somente com os 2007 para a CATEGORIA ÚNICA 2007, e tem nos seus grupos de formação 

alunos com esta idade. A equipe não poderá ter mais do que 1 (um) aluno/atleta desta idade 

(2007) em cada equipe formada para participar do evento na Série Ouro. 

  SÉRIE PRATA (para nascidos em 2008/2009) – conforme critério técnico do 

professor 

  SÉRIE BRONZE (para nascidos em 2010 e 2011) – conforme critério técnico do 

professor. 

  SÉRIE DIAMANTE (para nascidos em 2010 e 2011 e 2012) – conforme critério 

técnico do professor. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A SÉRIE DIAMANTE MASCULINO E FEMININO (2010/ 2011 

e 2012): 

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 (obrigatório segurar a bola vinda da quadra adversária para a Série DIAMANTE. A 

segunda bola fica opcional para cada equipe. Caso os alunos da equipe tenham condições, 

poderão jogar em movimento já a segunda bola, caso contrário seguram também a segunda, 

mas terão que jogar em movimento a terceira bola para o outro lado). 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A INSCRIÇÃO DE ALUNOS 2007: 

Com a CATEGORIA 2007 as equipes passam a ter as seguintes opções para este ano de 

nascimento: 

Formar equipes somente com os nascidos em 2007 para participarem da CATEGORIA ÚNICA  

2007.  

Inscrever 1 (um) aluno/atleta nascido no ano de 2007 para compor as equipes, tanto 

masculinas como femininas, na Série Ouro para manutenção de um equilíbrio técnico/físico 

nos jogos do Festival Dia Estadual do Voleibol. 

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 2010 /2011 e 2012. 



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. 

SUBSTIUIÇÕES: O número de substituições será ilimitado. 

O atleta que for 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 2007, SÉRIES OURO, PRATA E BRONZE: Cada 

partida será disputada em set único até 21 pontos sem diferença de 2 pontos. 

PONTUAÇÃO DOS JOGOS PARA A SÉRIE DIAMANTE: Cada partida disputada na Série Bronze 

será disputada em set único até 15 pontos sem diferença de 2 pontos. 

INSCRIÇÕES: A relação das equipes (nome da equipe, atletas integrantes de cada equipe e Série 

que integrará para jogar) deve ser enviada até o dia 19 de setembro de 2019 (quinta – feira) 

impreterivelmente. 

Enviar inscrições para a Coordenação do Evento em Nova Petrópolis no e.mail 

volei@novapetrópolis.rs.gov.br  

PREMIAÇÃO: Todos os atletas devidamente inscritos receberão medalha de participação alusiva 

ao evento IV FESTIVAL DIA ESTADUAL DO VOLEIBOL no cerimonial de encerramento. 

CONTATO PARA EVENTUAIS DÚVIDAS: Professor FÁBIO ROESE – Fone: 54 991074009 – 

Professor PAULO GUSTAVO ROESE -  Fone: 54 991440976 

VALOR DA INSCRIÇÃO: A inscrição é gratuita. 

ORGANIZAÇÃO: O Festival Dia Estadual do Voleibol - Mini Vôlei é organizado pela 

Federação Gaúcha de Voleibol em conjunto com Projeto Vôlei Nova Petrópolis e o 

Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis.   

 

CRIAÇÃO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI: 

O DIA ESTADUAL DO VOLEIBOL foi criado através do Projeto de Lei do Deputado Estadual 

ADILSON TRONCA aprovado por unanimidade no dia 25 de agosto de 2015. 

DATA DO ANIVERSÁRIO DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE VOLEIBOL: 

mailto:volei@novapetrópolis.rs.gov.br


Dia 27 de setembro é o aniversário da Federação Gaúcha de Voleibol. 

FESTIVAL: 

O Festival DIA ESTADUAL DO VOLEIBOL tem a CHANCELA (reconhecimento e aprovação da 

Confederação Brasileira de Voleibol). 

 

REALIZAÇÃO: 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE VOLEIBOL, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, PROJETO 

VÔLEI NOVA PETRÓPOLIS E SESC. 

 

LOCAL: 

CENTRO DE EVENTOS DE NOVA PETRÓPOLIS – Rua Padre Theobald, 1700 - Bairro 

Juriti (próximo ao centro da cidade). 

CONVIDADOS:  

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

DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL. 

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TER VÍNCULO COM A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE VOLEIBOL. 

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATRAVÉS DO E.MAIL: volei@novapetropolis.rs.gov.br 

diretamente com a  COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO EM NOVA PETRÓPOLIS. 
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