REGULAMENTO GERAL

COLÉGIOS CONVIDADOS
ALBERT SABIN
ALECRIM
ARRAIAL DAS CORES
BANDEIRANTES
BEACON SCHOLL
CASTANHEIRAS
EMILIE DE VILLENEUVE
EQUIPE
ETAPA
GIUSTO ZONZINI
HEBRAICA
HUMBOLDT
INTERNACIONAL ALPHAVILLE
JÚLIO MESQUITA
MAGNO
MARUPIARA
MATER AMABILIS
MÓBILE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
NOTRE DAME
OSWALD DE ANDRADE
PIO XII
QUINTAL MÁGICO
RAINHA DA PAZ
RIO BRANCO
SANTA CRUZ
SANTA TEREZINHA
ST. FRANCIS COLLEGE
SÃO DOMINGOS SÁVIO
SÃO LUÍS
SPINOSA
TALLES DE MILETO
TANCREDO NEVES
VERA CRUZ
VIVA

REGULAMENTO GERAL
DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ORGANIZADORA
É da competência da Comissão Organizadora:
 Convidar e controlar as inscrições das escolas.
 Preparar e expedir correspondências, boletins e tabelas da Olimpíada.
 Confeccionar e preparar as súmulas para os jogos.
 Reunir-se para formar um tribunal de justiça desportiva para julgar as sanções decorridas das
competições, tendo amplos poderes para absolver ou adotar sanções contra jogadores e/ou
dirigentes relacionados em súmula, por atitudes inconvenientes, expulsões, etc.

DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da XXVII Olim Vila os estabelecimentos de ensino que forem devidamente
convidados e seus alunos regularmente matriculados. O professor responsável pelas equipes deverá
apresentar-se à mesa de controle e entregar a ficha de inscrição de atletas, preenchida até 30
minutos antes de cada competição, contendo nome, sobrenome e número das camisetas para
os alunos que vão atuar durante a competição.

NÃO SERÃO ACEITAS ALTERAÇÕES NAS EQUIPES,
SUBSTITUIÇÃO DE ATLETAS, APÓS A PRIMEIRA PARTIDA.

INCLUSÃO

OU

DAS MODALIDADES ESPORTIVAS
Basquetebol Masculino
Capoeira Masculino e Feminino
Escalada Masculino e Feminino
Futsal Masculino e Feminino
Handebol Masculino e Feminino
Tênis Masculino e Feminino
Voleibol Feminino

DAS CATEGORIAS
Verificar as categorias nos regulamentos específicos.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições por modalidade e categoria deverão ser feitas pelos interessados através de Ficha
de Inscrição (em anexo) e deverá ser encaminhada por e-mail para washington@vila.com.br
até dia 10/04/2017.
Para o preenchimento das inscrições, deverá ser observado o que determina o regulamento
específico das modalidades quanto ao número de inscritos.
O atleta poderá participar na sua categoria e acima dela, na mesma modalidade ou em outra.
Haverá restrições quanto ao número de atletas federados descritos nos regulamentos
específicos.

DOS SISTEMAS DE DISPUTA
Os sistemas de disputa da XXVII Olim Vila serão diferenciados, a saber:
 Festival;
 Triangular com todos jogando entre si;
 Quadrangular com eliminatória simples;
 Melhor de três jogos no caso de haver apenas uma escola inscrita.



FESTIVAL
Serão realizados festivais nas modalidades de futsal petiz feminino e masculino,
handebol petiz masculino e feminino e voleibol pré-mirim feminino.



TRIANGULAR
No caso de triangulares os jogos serão com todos jogando contra todos e, para se definir
o campeão, serão adotadas as seguintes pontuações:
Vitória

2 pontos

Empate

1 ponto

Derrota

0 ponto

No caso de empate em número de pontos entre duas equipes, os critérios de desempate serão
os seguintes:
1- Confronto direto;
2- Melhor saldo de gols/sets/pontos;
3- Maior número de gols/pontos feitos;
4- Menor número de gols/pontos sofridos;
5- Sorteio.
No caso de empate em número de pontos entre três equipes, os critérios de desempate serão os
seguintes:
1- Melhor saldo de gols/sets;
2- Maior número de gols/pontos feitos;
3- Menor número de gols/pontos sofridos;
4- Sorteio.



QUADRANGULAR COM ELIMINATÓRIA SIMPLES
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MELHOR DE TRÊS JOGOS
Se houver inscrição de apenas uma escola em uma determinada categoria, a competição
será em melhor de três jogos.
Nota: Se tivermos um número de escolas inscritas maior que a possível para viabilizar as
competições, faremos uma distribuição geral para que cada escola possa ser
contemplada com algumas equipes no evento.

DA DATA DO EVENTO
Os jogos serão programados para os períodos tarde e noite dos dias 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de maio, no período da noite e nos períodos da manhã
e da tarde dos dias 13, 20 e 27 de maio.

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
A não exigência de qualquer tipo de documentação para os alunos participantes da XXVII Olim
Vila se dará por acreditarmos na idoneidade das entidades participantes e dos seus respectivos
professores.
No caso de divergência em relação à idade de qualquer participante, a entidade que ficou em
dúvida deverá apresentar um recurso junto à Comissão Organizadora (o recurso deverá ser
preenchido em formulário específico e deve ser retirado junto à Comissão Organizadora) logo
após a partida. A entidade à qual pertencer o aluno envolvido deverá apresentar documento
comprobatório até 24 horas após o recurso. Se não o fizer, tanto a escola quanto o aluno serão
julgados pela Comissão Disciplinar.

DA PREMIAÇÃO
Serão entregues medalhas aos atletas e técnicos campeões e vice-campeões de cada
modalidade esportiva e categoria e medalhas de participação a todos os atletas e técnicos
envolvidos nos festivais.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As tabelas e os horários dos jogos serão estabelecidos em uma pré-tabela, por isso, pedimos
que, antes da inscrição, verifiquem as datas dos jogos de cada modalidade e categoria, pois,
não poderemos fazer alterações.
Antes, durante e depois da Olimpíada, as entidades poderão apresentar sugestões que possam
ser adotadas nas competições dos anos seguintes.
A integridade física e psicológica de cada atleta é de inteira responsabilidade da escola na qual o
aluno estiver inscrito.
Os boletins oficiais, se expedidos pela Comissão Organizadora, serão considerados normativos
e farão parte integrante deste regulamento.
Os casos omissos neste regulamento e nos regulamentos das modalidades serão resolvidos, em
primeira instância, entre a organização e os professores das entidades envolvidas. Porém, se
não se chegar a um acordo, a Comissão Organizadora terá totais poderes para deliberar a
respeito.
A tabela dos jogos será enviada via e-mail, além de ser divulgada e atualizada em nosso site
www.vila.com.br.
Junto com este regulamento estamos enviando uma prévia da tabela. Em função do calendário
escolar adotado por cada instituição, pedimos que inscrevam apenas as modalidades que
julgarem sem problemas de participação (viagens, semana de provas, etc.).

DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Composta pelos professores:
Coordenador Washington Nunes Silva Junior
Capoeira Marcos Mourão e João Cunha
Escalada Denis Prado, Diego Pereira e Mariana Batista
Basquetebol Thiago Fernandes
Julio Cesar Pereira, Marcio Lima, Tarcila Proto, Mario
Futsal
Neto e Thiago Fernandes
Handebol Sidiney Souza, Tarcila Proto e Thiago Fernandes
Tênis Airton Santos
Voleibol Moacir Passos

REGULAMENTOS ESPECÍFICOS

CAPOEIRA
A modalidade será disputada na forma de festival e terá os seguintes grupos:
Masculino e Feminino
Alunos do Fundamental 1 - de 2º ao 5º anos
Regras
É obrigatório o uso da roupa de capoeira (calça e camiseta) da escola a qual à criança
representa.
O festival será realizado em formato participativo, sem aferição de desempenho entre os alunos.
As atividades serão realizadas na quadra externa, porém, se chover, as atividades serão
realizadas em sistema de rodízio, de 3 (três) oficinas:
Oficina

Responsável

1- Capoeira com Vídeo

Mestre João Cunha

2- Desafios Motores

Mestre Marcola

3- Capoeira Dança

Prof. Manoel

Cada oficina terá a duração de 30 minutos, com intervalo de 5 minutos para troca. Após a
realização das oficinas, todas as categorias serão reunidas para a finalização do Festival.
Encerramento
A parte final do Festival de Capoeira da Olim Vila será da seguinte forma:
Serão formadas rodas na quadra externa para o jogo de capoeira e a confraternização entre as
escolas.
Em caso de chuva, as rodas serão formadas na sala de capoeira.
Infrações
Passíveis de desclassificação do Festival
Atitudes antidesportivas com qualquer integrante do Festival, de seus organizadores ou a
utilização de equipamentos inadequados.
Premiação
Em todas as categorias, todos os participantes receberão medalhas, desde que participem, até o
fim, das atividades propostas. As medalhas serão entregues ao final do Festival.

ESCALADA
A modalidade será disputada nas seguintes categorias:
Masculino e Feminino

Ano de Nascimento

Pré-petiz

Nascidos em 10 e 09

Petiz

Nascidos em 08 e 07

Pré-mirim

Nascidos em 06 e 05

Mirim

Nascidos em 04 e 03

Infanto-juvenil

Nascidos em 02/01/00/99

Regras
Será realizado, para as categorias Pré-petiz e Petiz, um festival disputado em 12 “boulders”
(vias curtas com colchão para segurança) com graduações diferenciadas, sendo que as vias
com maior graduação receberão maior pontuação.
Cada atleta terá um período de 1 (uma) hora para entrar nas vias e, desta forma, totalizar o
maior número de pontos.
Infrações
Passíveis de desclassificação da competição
Atitudes antidesportivas, com qualquer integrante do campeonato e seus organizadores ou
utilizar equipamentos inadequados.
Passíveis de interrupção da tentativa (sem perda dos pontos obtidos até o momento):
Segurar em partes do muro ou agarras que não fazem parte das demarcadas no “boulder”.
Premiação
Nas categorias Pré-petiz e Petiz, todos os participantes receberão medalhas, desde que
escalem, até o fim, qualquer um dos “boulders” propostos. Mesmo já tendo conquistado sua
medalha, o atleta poderá continuar escalando os outros “boulders” do evento.
Nas demais categorias, haverá medalhas para os primeiros e segundos colocados de cada
modalidade e categoria.

BASQUETEBOL
Esta modalidade será disputada nas categorias:
Categoria

Ano de Nascimento

Pré-mirim Masculino

Nascidos 06/05 (3x3)

Mirim Misto

Nascidos 04/03 (3x3)

Infantil Masculino

Nascidos em 02/01

Infanto-juvenil Masculino

Nascidos em 02/01/00/99 (3x3)

Em nenhuma categoria será permitida a participação de atleta federad0: todo
jogador/jogadora que tenha sido federado/federada nos anos de 2015, 2016 e 2017.
O torneio será regido pelas regras da CBB com as seguintes modificações:
Nas categorias Pré-mirim, Mirim e Infanto-juvenil o torneio será disputado com jogo de 3X3:


Quadra e Bola: o jogo ocorrerá em meia quadra com apenas uma tabela e a bola será:
Pré-mirim e Mirim Pró 5.7 e Infanto-juvenil 7.4



Equipes: cada equipe será formada por até 6 jogadores (3 em quadra e até 3
substitutos).



Posse de bola e passividade:
- posse de bola inicial: os árbitros farão um sorteio e a equipe que ganhar escolhe quadra
ou posse de bola, tanto no início do jogo quanto na prorrogação.
- cada equipe terá 12 segundos para tentar a finalização. O árbitro avisará a passividade
e contará os últimos 5 segundos para a finalização.
- Após bola presa: posse da defesa.
- Posse de bola após realização da cesta: a equipe que sofreu o ponto deve sair
driblando ou passando a bola para um companheiro atrás da área de 2 pontos, na parte
superior (arco). À defesa não é permitido jogar no semicírculo abaixo da cesta, ou dentro
do garrafão.
- Posse após uma bola parada: reposição da bola por passe ao adversário e devolução
ao atleta que repõe a bola (“Check Ball“) atrás da área de dois pontos na parte superior.
- Após rebote defensivo: a bola deve ser driblada ou passada para trás da linha de dois
pontos na parte superior.
- Após uma falta no ato do arremesso: um lance livre, se a falta foi cometida dentro da
área de um ponto (dentro do arco) e dois lances livres se a falta foi cometida atrás da
área de dois pontos (fora do arco).



Substituições: elas serão livres e só podem acontecer em situações de bola morta



Pedidos de Tempo: cada equipe tem direito a 1 pedido de tempo de 30 segundos por
jogo.



Pontuação:
Arremesso convertido dentro da linha de dois pontos Valerá um 1 ponto
Arremesso convertido atrás da linha de dois pontos Valerá dois 2 pontos
Lance livre convertido Valerá um 1 ponto



Tempo de Jogo/Vencedor da Partida:
Mirim: serão jogados três sets de 8 minutos. O cronômetro deve ser parado em toda
situação de bola morta ou lance livre e só deverá ser reinicializado após o time atacante
ter a posse de bola.
Infanto-juvenil: um período de 12 minutos, Cronometrado.



Prorrogação: será decidido no Golden point, a equipe que fizer o primeiro ponto ganha a
partida.

Basquete Infantil 5x5


Prorrogação: em caso de empate no set, será decidido no Golden point, a equipe
que fizer o primeiro ponto ganha o set.



Faltas e lances livres
- Limite de faltas por equipe: 7.
- Limite de faltas por jogador: 4.
- Situações de penalidade: 1 lance livre

Nas categorias Infantil, os jogos serão de 5x5 as regras serão as seguintes:
Cada colégio poderá inscrever até 12 atletas nas categorias infantil.
Os jogos serão disputados com tabela oficial e a bola de jogo será Pró 7.4.
Os jogos terão 04 quartos de 10 minutos. Haverá um intervalo de 1 minuto do 1º para o 2º
para o 3º e um de dois minutos entre o 3º e 4º
Cada técnico terá 1 pedido de tempo de 1 minuto em período do jogo.
Em todos os jogos, não ocorrera paralisação do cronometro.
No caso de empate, haverá uma prorrogação de 3 minutos, cronometrados, e serão
realizadas tantas prorrogações quantas forem necessárias até que se obtenha um vencedor
(o professor não terá direito a um pedido de tempo na prorrogação).

FUTSAL FEMININO
A competição será disputada nas seguintes categorias:
Feminino
Categoria

Ano de Nascimento

Petiz

Nascidas 08/07/06 estudantes 4º ou 5º anos

Pré-mirim

Nascidas em 06/05

Mirim

Nascidas em 04/03

Infantil

Nascidas em 02/01

Juvenil

Nascidas em 00/99

Em nenhuma categoria será permitida a participação de atleta federada: toda jogadora que
tenha sido federada nos anos de 2015, 2016 e 2017.
Os torneios serão regidos pelas regras da CBFS com as seguintes modificações, a saber:
Categoria Petiz - FESTIVAL: todos os colégios inscritos receberão medalhas de
participação.
Cada colégio poderá inscrever no máximo 14 atletas.
A bola utilizada será a Max 100.
Os jogos terão 4 tempos de 7 minutos e intervalo de 1 minuto entre os tempos.
Não haverá pedido de tempo durante a partida.
Será obrigatório o uso de caneleiras e os meiões da equipe deverão ser da mesma cor.
Categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil
Cada colégio poderá inscrever o mínimo de 10 e o máximo de 16 atletas.
As bolas utilizadas serão: Max 100 para a categoria pré-mirim, Max 200 para a categoria Mirim e
Max 1000 para a categoria Infantil.
Os jogos terão 3 tempos, sendo: 1º e 2º tempos de 12 minutos e 3º tempo de 15 minutos com
intervalo de 5 minutos apenas do 2º para o 3º tempo.

HAVERÁ TROCA OBRIGATÓRIA DE AO MENOS 5 JOGADORAS, DO 1º PARA O 2º
TEMPO, NAS CATEGORIAS PRÉ-MIRIM, MIRIM E INFANTIL.
Se uma equipe se apresentar com um número menor que 8 atletas o jogo será realizado
sem placar, COM A VITÓRIA CREDITADA ao time que compareceu com a equipe
completa.
A equipe que comparecer com apenas 8 atletas, deverá jogar o 1º e 2º tempo com 4 atletas e o
terceiro livre. Sendo que as atletas que jogarem no 1º tempo não deverão participar do 2º tempo.
Cada técnico terá apenas 1 pedido de tempo entre o 1º e o 2º período e outro no 3º período.
As faltas serão cumulativas do 1º para o 2º tempo; no terceiro tempo volta a zero.

Haverá o limite de 4 faltas coletivas por período, para cobrança livre (lembrando que do 1º para
o 2º período são cumulativas). A 5ª falta será cobrada sem barreira (tiro livre).
No último minuto do terceiro período, o cronômetro será paralisado toda vez que a bola sair
do campo de jogo e na cobrança de faltas.
Será obrigatório o uso de caneleiras e os meiões da equipe deverão ser da mesma cor.
Categoria Juvenil
Cada colégio poderá inscrever até 16 atletas.
Na categoria juvenil feminino a bola será a oficial Max 1000.
O jogo terá dois períodos de 20 minutos corridos cada um, com intervalo de 5 minutos entre os
períodos.
Haverá o limite de 4 faltas coletivas por período, para cobrança livre; a 5ª falta será cobrada sem
barreira (tiro livre).
Cada técnico terá direito a um pedido de tempo por período (cronômetro parado).
No último minuto do segundo período, o cronômetro será paralisado toda vez que a bola sair
do campo de jogo e na cobrança de faltas.
Será obrigatório o uso de caneleiras e os meiões da equipe deverão ser da mesma cor.

FUTSAL MASCULINO
A competição será disputada nas seguintes categorias:
Masculino
Categoria

Ano de Nascimento

Petiz

Nascidos 08/07/06 estudantes 4º ou 5º anos

Pré-mirim

Nascidas em 06/05

Mirim

Nascidas em 04/03

Infantil

Nascidas em 02/01

Juvenil

Nascidas em 00/99

Em nenhuma categoria será permitida a participação de atleta federado: todo jogador que
tenha sido federado nos anos de 2015, 2016 e 2017.
Os torneios serão regidos pelas regras da CBFS com as seguintes modificações, a saber:
Categoria Petiz
FESTIVAL: todos os colégios inscritos receberão medalhas de participação.
Cada colégio poderá inscrever no máximo 18 atletas.
A bola utilizada será a Max 100.
Os jogos terão 4 tempos de 8 minutos e intervalo de 1 minuto entre os tempos.
Não haverá pedido de tempo durante a partida.
Será obrigatório o uso de caneleiras e os meiões da equipe deverão ser da mesma cor.
Categoria Pré-mirim e Mirim
Cada colégio poderá inscrever o mínimo de 10 e o máximo de 16 atletas.
A bola utilizada será a Max 100.
Os jogos terão 3 períodos, sendo: 1º e 2º períodos de 10 minutos e 3º período 15 minutos com
intervalo de 5 minutos apenas do 2º para o 3º período.
HAVERÁ TROCA OBRIGATÓRIA, DE TODOS OS JOGADORES, DO 1º PARA O 2º TEMPO .
Se uma equipe se apresentar com um número menor que o estabelecido (10 atletas) o
jogo será realizado sem placar, com a vitória creditada ao time que compareceu com a
equipe completa.
Cada técnico terá 1 pedido de tempo entre o 1º e o 2º período e outro no 3º período.
As faltas serão cumulativas do 1º para o 2º período; no terceiro período voltam à zero.
Haverá o limite de 4 faltas coletivas por período, para cobrança livre (lembrando que do 1º para
o 2º período são cumulativas). A 5ª falta será cobrada sem barreira (tiro livre).
No último minuto do terceiro período, o cronômetro será paralisado toda vez que a bola sair
do campo de jogo e na cobrança de faltas.
Será obrigatório o uso de caneleiras e os meiões da equipe deverão ser da mesma cor.

Categorias Infantil e Juvenil
Cada colégio poderá inscrever até 16 atletas.
Nas categorias infantil e juvenil masculino a bola será a oficial Max 1000.
O jogo terá dois períodos de 20 minutos corridos cada um, com intervalo de 5 minutos entre os
períodos.
Haverá o limite de 4 faltas coletivas por período, para cobrança livre; a 5ª falta será cobrada sem
barreira (tiro livre).
Cada técnico terá direito a um pedido de tempo por período (cronômetro parado).
No último minuto do segundo período, o cronômetro será paralisado toda vez que a bola sair
do campo de jogo e na cobrança de faltas.
Será obrigatório o uso de caneleiras e os meiões da equipe deverão ser da mesma cor.

HANDEBOL MASCULINO
A competição será realizada com as seguintes categorias:
Masculino
Categoria

Ano de Nascimento

Petiz

Nascidos 06/07/08 estudantes 4º ou 5º anos

Pré-mirim

Nascidos em 06/05

Mirim

Nascidos em 04/03

Infantil

Nascidos em 02/01

Não será permitida a participação de atletas federados nas categorias em nenhuma
categoria.
Critério de atleta federado: todo jogador que tenha sido federado em 2016 e que tenha registro
na Federação Paulista de Handebol.
A competição terá as regras adotadas pela CBHb, salvo estas exceções:
As bolas utilizadas nos jogos serão as seguintes:
- H1L para as categorias: petiz e pré-mirim masculino e H2L para as demais categorias.
No caso de empate, haverá cobrança alternada de 3 tiros de 7 metros pra cada equipe (por
diferentes jogadores). Persistindo o empate, as cobranças serão realizadas no sistema 1 x 1 até
que haja um vencedor.
Categoria Petiz Masculino - Festival
Poderão ser inscritos até 16 atletas.
Será obrigatória a marcação individual o jogo todo. Se a arbitragem julgar necessária uma
exclusão, informará ao aluno o ocorrido, efetuará a exclusão por dois minutos, porém, o
treinador poderá substituir o jogador excluído e permanecer com 7 jogadores em campo.
Cada técnico terá 1 pedido de tempo entre o 2º e o 3º período.
No festival, os jogos serão disputados na forma de rodízio (todos contra todos), sem placar de
gols, apenas de tempo.
Haverá premiação por participação para todos os integrantes das equipes.
O Tempo de jogo: três períodos de 10 minutos, com intervalo de 3 minutos em cada tempo;
A bola de jogo será a H1L.
Categoria Pré-mirim
Poderão ser inscritos até 14 atletas.
O jogo terá três períodos de 12 minutos cada e os intervalos serão de 1 minuto do primeiro para
o segundo período e de 3 minutos do segundo para o terceiro período.
As equipes só trocam o lado da quadra do segundo para o terceiro tempo.

Será obrigatória a marcação individual, no primeiro e no segundo tempo; no terceiro tempo a
marcação deve ser por zona em duas linhas.
Em caso de 2 minutos, onde a marcação é individual (primeiro e segundo tempo), será
permitida a marcação por zona em duas linhas. No terceiro período, onde a marcação for por
zona em duas linhas (terceiro tempo), será permitida a marcação 5x0.
Cada técnico terá 1 pedido de tempo entre o 1º e o 2º período e outro no 3º período.
Categoria Mirim
Não será permitida a marcação por zona em uma linha (6x0) ou mista.
O jogo terá dois tempos de 15 minutos cada, com 5 minutos de intervalo.
Cada equipe poderá inscrever 16 atletas no máximo.
Categoria Infantil
Poderão ser inscritos até 14 atletas.
O jogo terá dois tempos de 15 minutos cada, com 5 minutos de intervalo.
O sistema de defesa é livre.
Obs.: Em caso do não cumprimento das normas de defesa, o técnico sofrerá sanções
progressivas: advertência verbal, cartão amarelo, dois minutos e cartão vermelho.

HANDEBOL FEMININO
A competição será realizada com as seguintes categorias:
Feminino
Categoria

Ano de Nascimento/Série

Petiz

06/07/08 estudantes 4º ou 5º anos

Sub-13

Nascidas em 04/05

Sub-15

Nascidas em 02/03

Infanto-juvenil

Nascidas em 01/00 + duas de 99

A competição terá as regras adotadas pela CBHb, salvo estas exceções:
As bolas utilizadas nos jogos serão as seguintes: H1L para as categorias: petiz e sub-13; H2L
para as categorias sub-15 e infanto-juvenil.
No caso de empate, haverá cobrança alternada de 3 tiros de 7 metros pra cada equipe (por
diferentes jogadores). Persistindo o empate, as cobranças serão realizadas no sistema 1 x 1 até
que haja um vencedor.
Categoria Petiz Feminino - Festival
Poderão ser inscritas até 16 atletas.
Será obrigatória a marcação individual o jogo todo. Se a arbitragem julgar necessária uma
exclusão, informará à aluna o ocorrido, efetuará a exclusão por dois minutos, porém, o treinador
poderá substituir a jogadora excluída e permanecer com 7 jogadores em campo.
Cada técnico terá 1 pedido de tempo entre o 2º e o 3º período.
No festival, os jogos serão disputados na forma de rodízio (todos contra todos), sem placar de
gols, apenas de tempo.
Haverá premiação por participação para todos os integrantes das equipes.
O Tempo de jogo: três períodos de 10 minutos, com intervalo de 3 minutos em cada tempo;
A bola de jogo será a H1L.
Categoria Sub-13
Poderão ser inscritos até 14 atletas.
O jogo terá três períodos de 10 minutos cada e os intervalos serão de 1 minuto do primeiro para
o segundo período e de 3 minutos do segundo para o terceiro período.
As equipes só trocam o lado da quadra do segundo para o terceiro tempo.
Será obrigatória a marcação individual, no primeiro e no segundo tempo; no terceiro tempo a
marcação deve ser por zona em duas linhas.
Em caso de 2 minutos, onde a marcação é individual (primeiro e segundo tempo), será
permitida a marcação por zona em duas linhas. No terceiro período, onde a marcação for por
zona em duas linhas (terceiro tempo), será permitida a marcação 5x0.
Cada técnico terá 1 pedido de tempo entre o 1º e o 2º período e outro no 3º período.

Categorias Sub-15 e Infanto-juvenil
Poderão ser inscritas até 14 atletas.
O jogo terá dois tempos de 15 minutos cada, com 5 minutos de intervalo.
A marcação só não pode ser mista.
Obs.: Em caso do não cumprimento das normas de defesa, o técnico sofrerá sanções
progressivas: advertência verbal, cartão amarelo, dois minutos e cartão vermelho.

VOLEIBOL
Esta modalidade será disputada nas seguintes categorias:
Feminino
Categoria

Ano de Nascimento

Pré-mirim Feminino

Nascidas em 06/05

Mirim Feminino

Nascidas em 04/03

Infantil Feminino

Nascidas em 02/01

Juvenil Feminino

Nascidas em 00/99
Masculino

Infanto-juvenil Masculino

Nascidos em 02/01/00/99
Misto

Mirim Misto

Nascidas em 04/03

Todas as categorias jogarão com bola oficial Penalty 7.0.
A altura da rede será determinada conforme a categoria, a saber:
Categoria

Altura

Pré-mirim Feminino

2,00 m

Mirim Feminino

2,05 m

Infantil Feminino

2,10 m

Juvenil Feminino

2,15 m

Mirim Misto

2,10 m

Infanto-juvenil Masculino

2,30 m

A competição terá as regras adotadas pela CBV, salvo estas exceções previstas por categoria.
A categoria pré-mirim jogará em sistema de festival de trios e as demais categorias disputarão
partidas em melhor de três sets: os dois primeiros sets de 21 pontos e o terceiro, quando
necessário, de 15 pontos (terminando em 21 pontos no máximo).
Cada técnico terá direito a um pedido de tempo por set;
Não será permitida a participação de atletas federadas. Critério de atleta federada: toda
jogadora que tenha sido federada nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Sistema de Jogo
Pré-mirim
Os jogos serão realizados em forma de festival de Mini Voleibol: torneio de quartetos.
Cada colégio deverá inscrever um mínimo de 6 e a máximo de 12 jogadoras (mínimo de 2 a
máximo de 3 quartetos)
Não será permitida substituição, somente em caso de contusão.
O sistema de disputa será o de rodízio simples (todos contra todos), sendo que cada jogador
poderá participar de no máximo 2 sets por jogo.
Os sets serão jogados em 15 pontos.
Fica proibido o saque por cima.
A dimensão da quadra será de: 14m x 7m.
Todos os participantes receberão premiação.
Categoria Mirim
Emprego do sistema 4X2, sem infiltrações de jogadoras na recepção do saque (as trocas de
posição e infiltrações de jogadoras, no transcorrer do rali, são liberadas).
Será obrigatória a substituição de no mínimo três atletas do primeiro para o segundo set, sendo
que essas três atletas não podem ser substituídas no segundo set, salvo motivo de contusão.
Fica proibido o saque tipo viagem.
Fica proibido o uso do líbero.
Cada equipe deve inscrever um mínimo de 9 e o máximo de 12 atletas.
Categoria Infantil e Juvenil
Sistema de jogo liberado.
Cada equipe deve inscrever um mínimo de 6 atletas e o máximo de 12 atletas e as substituições
dentro da regra do jogo.
Será permitido o uso de líbero.

