
2º INTERESCOLARES DE VÔLEI DA ACP  
 

R E G U L A M E N T O  

 

 
Art. 1º - O 2º Interescolares de Vôlei da ACP – Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da 

Educação Pública, é realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, e tem por finalidade propiciar a 

prática esportiva, a integração entre os professores com momentos de lazer e recreação e 

oportunizar a união de novos grupos para a disseminação do vôlei. 

 

Art. 2º - No 2º Interescolares de Vôlei da ACP vigorarão as regras oficiais da CBV – Confederação 

Brasileira de Voleibol, observadas as adaptações e alterações deste regulamento. 

Parágrafo único – Este Regulamento e o funcionamento da competição deverão estar de acordo ao 

Estatuto da ACP. 

Art. 3º - Todos os participantes são considerados conhecedores das regras contidas neste 

regulamento. 

 

Art. 4º - Poderão participar do 2º Interescolares de Vôlei da ACP filiados ao sindicato, titulares ou 

dependentes e 1 (um) convidado por time. 

 

Art. 5º - A Comissão Organizadora será formada pelo Diretor de Esportes e Lazer da ACP e 1 (um) 

representante de cada equipe. Será criado um grupo de Whatsapp para a Comissão. 

 

Parágrafo único – Em caso de empate em qualquer decisão da Comissão Organizadora, o Diretor 

de Esporte e Lazer da ACP terá o voto de desempate. 

 

DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 6º - A competição acontecerá nas categorias feminina e masculina.  

 

§ 1º - Na categoria masculina poderão ser montados times com atletas de ambos os sexos; 

 

§ 2º - Na categoria feminina poderão ser inscritos, no máximo, 2 (dois) atletas do sexo masculino 

que atuarão, obrigatoriamente, como líberos. 

 

Art. 7º – As inscrições de times poderão ser feitas do dia 07/08/2019 até o dia 21/10/2019.  

 

§ 1º - As fichas de inscrição devem ser baixadas do site da ACP e enviadas para o e-mail: 

esporte@acpms.com.br; 

 

§ 2º - No dia da competição os atletas deverão assinar a ficha, que será impressa pela organização. 

Ao assinar a ficha o jogador declara estar em condições físicas e mentais para participar dos jogos. 

 

§ 3º - O nome da equipe deverá ser o nome de alguma escola da Rede Municipal ou Estadual de 

Campo Grande podendo haver, caso desejo da equipe, a junção de 2 (dois) nomes.  
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Art. 8º - As inscrições de atletas poderão ser feitas até atingir o limite máximo de jogadores, 10 

(dez) para o masculino e 12 (doze) para a categoria feminina, não podendo um jogador que já 

participou ser trocado. 

 

§ 1º – A troca ou inscrições de novos jogadores só poderão ocorrer dentro da 1ª (primeira) fase; 

 

§ 2º - Após o início da partida somente poderá ser adicionado um novo jogador para a próxima 

rodada. 

 

§ 3º - A equipe que jogar com jogador(es) irregular(es) perderá os pontos da partida e terá este(s) 

atleta(s) excluído(s) da competição. 

 

Art. 9º - Os dias e horários dos jogos serão conhecidos no Congresso Técnico que acontecerá no dia 

22/10/2019. 

 

Art. 10 – As equipes podem, em comum acordo, alterar o dia e horário de seu jogo, mas este deverá 

ser realizado antes do início da próxima rodada. 

 

Art. 11 – A organização do evento será responsável pela arbitragem somente para os dias e horários 

estipulados no Congresso Técnico. 

 

Art. 12 – Haverá tolerância de 15 minutos para o primeiro jogo, os demais jogos serão realizados 

no horário marcado. Caso o time não se apresente no horário estipulado, será decretado o W.O. 

 

Parágrafo único – Em caso de W.O. a equipe será eliminada da competição e todos os resultados 

anteriores e posteriores serão registrados com uma vitória de 2 sets a 0. 

 

Art. 13 –  A classificação será realizada pelo número de pontos da equipe. A vitória 2 (dois) pontos 

e a derrota (1) um ponto. 

 

Art. 14 - Os critérios de desempate, para a fase classificatória, serão, respectivamente: 

 

a) Pontos ganhos: pontuação pelo número de vitórias e derrotas (art. 13); 

b) Saldo de sets: quantidade de sets vencidos (sets pró) subtraídos os sets perdidos (sets 

contra); 

c) Saldo de pontos: quantidade de pontos marcados (pontos pró) subtraídos os pontos sofridos 

(pontos contra); 

d) Confronto direto: (exclusivamente para a persistência do empate entre dois times); 

e) Sorteio. 

 

Art. 15 – Número de sets na partida: melhor de 2 (dois) sets vencedores de 25 (vinte e cinco) 

pontos cada com diferença de 2 (dois) pontos. No caso de empate o 3º (terceiro) set será jogado até 

15 (quinze) pontos com diferença de 2 (dois) pontos entre as equipes. 

 

Art. 16 – Cada equipe terá o direito a 2 (dois) pedidos de tempo por set. 

 

Art. 17 – Cabe aos atletas do próximo jogo ajudarem no apanhar das bolas do jogo em andamento. 

 

Art. 18 – Tentativa ou agressão a atletas, ao árbitro, a seus auxiliares e membros da Comissão 

Organizadora, será punida com a expulsão do infrator. 



 

Parágrafo único – Este jogador poderá, ainda, receber punição administrativa pela diretoria da 

ACP, conforme o Estatuto do Sindicato. 

 

SISTEMA DE DISPUTA 

 

Art. 19 – As categorias foram estabelecidas da seguinte forma: 

 

O sistema de disputa será decidido no congresso técnico. 

 

a. Categoria Feminina – 4 (quatro) times em 1 (um) único grupo, jogando “todos contra todos” 

em semanas alternadas; 

b. Categoria Masculina – 9 (nove) times divididos em 3 (três) grupos com jogos de “ida e 

volta”. 

 

§ 1º - Os jogos serão realizados aos domingos. 

 

§ 2º- As semifinais masculinas serão realizadas com 2 (dois) jogos. Um entre o 1º (primeiro) 

colocado geral contra o 2º (segundo) melhor colocado geral e o outro entre o 2º (segundo) melhor 

colocado contra o 3º (terceiro) melhor colocado. 

 

§ 3º - A tabela de confrontos está disponibilizada, em anexo, neste regulamento. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20 – Não há obrigatoriedade para o uso de uniformes, mas a ACP poderá disponibilizar caso 

solicitado. 

 

Art. 21 – A ACP não será responsabilizada por acidentes ocorridos com jogadores ou por estes 

ocasionados a terceiros, antes, durante ou depois dos jogos. 

 

Art. 22 – A comissão organizadora é soberana e poderá desclassificar os competidores que 

descumpram este regulamento. 

 

Art. 23 – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 
 

 

 

 

 

Campo Grande, 07 de outubro de 2019.  
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