NORMAS ESPECÍFICAS

Voleibol
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1. PREÂMBULO
Este Encontro de Voleibol é organizado pelo Município de Oeiras em parceria com o Clube de
Voleibol de Oeiras, no âmbito dos Jogos de Oeiras, e em conformidade com o estabelecido nas
normas gerais.
Esta iniciativa terá lugar nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, no dia 29 de junho de
2019.
As regras e condições apresentadas aplicam-se a todos os escalões, com as devidas adaptações
às condições de realização das provas, ao equipamento/material disponível e aos recursos
humanos existentes.

2. ESCALÕES ETÁRIOS
Os escalões etários são os seguintes:
- Escalão I: participantes nascidos nos anos de 2006 a 2011
- Escalão II: participantes nascidos nos anos de 2004 e 2005
- Escalão III: participantes nascidos nos anos de 2002 e 2003
- Escalão IV: participantes nascidos nos anos de 2001 e anterior

Os jogos dos escalões I e II terão início às 9h30 e a acreditação será pelas às 9h00.
Os jogos dos escalões III e IV terão início às 14h30 e a acreditação será pelas às 14h00.

3. DIMENSÕES DO CAMPO E VARIAÇÕES DE JOGO POR ESCALÃO
Escalão
Escalão I
Escalão II
Escalão III
Escalão IV

Variação do
Jogo
3x3
4x4
4x4
4x4

Dimensões do
Campo
4mx4m
7mx7m
7mx7m
7mx7m

Altura da Rede
Feminino
Masculino
2,10 m
2,10 m
2,24 m
2,20 m
2,35 m
2,24 m
2,43 m
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4. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA
O Escalão I será constituído por equipas mistas, sendo obrigatória a presença sistemática de
ambos os géneros em campo. As equipas serão constituídas por um número mínimo de 3
praticantes e um máximo de 6 praticantes.
Nos Escalões II, III e IV as equipas serão masculinas ou femininas. As equipas serão constituídas
por um número mínimo de 4 praticantes e um máximo de 6 praticantes. As equipas masculinas
poderão contar com participantes do género feminino, num máximo de 2 participantes em
campo de cada género.

5. FORMA DE INSCRIÇÃO
As inscrições são feitas exclusivamente online em www.jogosdeoeiras.pt, até 27 de junho de
2019, e de acordo com o seguinte:
a) Todas as inscrições implicam obrigatoriamente o registo de um responsável, maior de
idade;
b) A inscrição é em formato de equipa;
c) Cada equipa terá obrigatoriamente de indicar a Freguesia/União de Freguesia do
Concelho de Oeiras que irá representar;
d) Após a inscrição a organização confirmará a mesma por e-mail para o responsável
indicado.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A participação dos menores de idade nos Jogos de Oeiras necessita da autorização e assinatura
do termo de responsabilidade do Encarregado de Educação que pode ser entregue aquando a
inscrição online ou no dia da prova.
Ao inscrever-se o participante ou responsável assume automaticamente e aceita que:
a) A organização não se responsabilize por qualquer dano sofrido ou causado decorrente
da não observação das normas em vigor e/ou das indicações dos juízes;
b) Não existem contraindicações para a prática da atividade ou exercício que o participante
pretende desenvolver no âmbito deste encontro;

Normas Específicas-Jogos de Oeiras-Voleibol
P á g i n a 4|6

c) A organização poderá cancelar o evento por motivos de segurança, devido a condições
climatéricas adversas, ou outras situações que manifestamente possam colocar em
perigo a integridade física dos participantes;
d) Poderá ser fotografado e filmado durante o evento, podendo essas imagens ser
divulgadas publicamente ou utilizadas pela organização para fins promocionais;
e) É conhecedor das normas gerais dos Jogos de Oeiras e específicas do encontro.
Todos os praticantes terão que se apresentar a jogo com equipamento próprio para a prática da
modalidade e para o piso de jogo.

7. REGRAS ESPECÍFICAS
As regras e normas do Encontro de Voleibol têm por base as diretrizes da Federação Portuguesa
de Voleibol, com as seguintes adaptações:
- Jogos por Tempo: duas partes de 10 minutos;
- Após sinalização do término do tempo a jogada deverá ser finalizada;
- O jogo terá que terminar com pelo menos um ponto de diferença entre as equipas. Em caso
de empate após a última jogada será disputada uma jogada para determinar o vencedor;
- Substituições ilimitadas;
- No decorrer de cada jogo é obrigatório que todos os praticantes da equipa participem, sendo
as substituições ilimitadas, realizadas com o jogo interrompido;
- Se uma equipa não estiver presente no local do jogo 5 minutos após a hora marcada ser-lheá averbada falta de comparência nesse jogo. O resultado desse jogo será de 25-0.

8. SISTEMA COMPETITIVO
A definição do Sistema de Competição é da inteira responsabilidade da Organização.
Cada equipa fará pelo menos 3 jogos ao longo do encontro.
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9. CLASSIFICAÇÃO, PONTUAÇÃO E DESEMPATE
A Classificação das equipas é determinada pela soma dos pontos obtidos no total de jogos
efetuados, de acordo com o seguinte critério:
- Vitória: 2 (dois) pontos;
- Derrota: 1 (um) ponto;
- Falta de Comparência: 0 (zero) pontos.
Se uma equipa for desqualificada todos os jogos por ela realizados serão anulados, sendo
atribuídos 2 (dois) pontos às equipas adversárias, por cada jogo realizado ou por realizar. Os
parciais desses jogos serão ainda de 25-0.
Em caso de igualdade pontual entre equipas o desempate é efetuado de acordo com os
seguintes critérios:
- Maior número de vitórias;
- Maior Quociente entre pontos marcados e pontos sofridos;
- Maior número de pontos marcados;
- Confronto direto

10. ARBITRAGEM
Os árbitros serão definidos de acordo com o especificado nas normas gerais.

11. PRÉMIOS
No final dos jogos terá lugar a realização da cerimónia da entrega de prémios aos três primeiros
classificados em cada um dos escalões.

12. RECLAMAÇÕES
As reclamações e possíveis sanções, serão avaliadas e aplicadas de acordo com o especificado
nas normas gerais.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos e dúvidas resultantes da aplicação das presentes normas, são analisados e alvo
de decisão pela Comissão Organizadora.
Normas Específicas-Jogos de Oeiras-Voleibol
P á g i n a 6|6

