
Vôlei de Areia-Regulamento Especifico 

Art. 1 - Esta modalidade será disputada em duplas em ambos os naipes.  

Art. 2 - Cada jogo será disputado em melhor de 3 sets de 21 pontos corridos. Sendo que 

em caso do 3º sete acontecer será de 15 pontos. 

Art. 3 - A diferença ao final do Set, deverá ser de 2 pontos.  

Art. 4 - O saque poderá ser dado de qualquer posição da quadra. 

Art. 5 - A invasão por baixo não será caracterizada, a não ser que prejudique o andamento 

do jogo e/ou o adversário. 

Art. 6 - O toque na rede será cobrado iguais as regras normais da CBV. 

Art. 7 -O toque de bloqueio é considerado um toque, podendo o mesmo atleta pegar 

novamente a bola, sendo que este é considerado o segundo toque. 

Art. 8 - Para a efetivação do início do jogo, será realizado um sorteio. 

Art. 9 - Haverá pedido de um tempo no transcorrer de cada partida por equipe. 

Art. 10 - Não será permitido que a dupla jogue sem camisa, podendo ser camiseta física, 

bermuda, calção ou shorts, não podendo jogar com nenhum tipo de calçado. 

Art. 11- A equipe que não estiver presente na hora marcada, conforme tabela de jogos, 

com tolerância de 15 minutos, caracterizará o “WO”, sendo aplicado o Art. Constante no  

Regulamento Geral. 

Art. 12 - Cada equipe deverá inscrever um mínimo de 02 (dois) atletas e um máximo de 

3 atletas, sendo que um atleta será considerado reserva. 

Art. 13 - Os casos omissos a este regulamento serão analisados pelo coordenador da 

modalidade e pela CCO/CME. 

Parágrafo Único: Conforme decidido em congresso técnico, a primeira bola poderá ser 

recepcionada com toque. O restante das regras, seguem conforme regras da modalidade. 

Art. 14 – pontuação na classificação: 

Vitória 2 x 0 = 3 pontos 

Vitória 2 x 1 = 2 pontos 

Derrota 2 x 0 = 0 pontos 

Derrota 2 x 1 = 1 ponto 

Art.15 -  critérios de desempate: 

Confronto direto; 

Maior número de vitórias; 

Saldo de sets; 

Sorteio; 


