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REGULAMENTO PARA O VOLEIBOL 
EQUIPES  
      Uma equipe é formada por 10 jogadores. E somente 6 jogadores podem participar do jogo tendo como 
obrigatoriedade 3 homens e 3 mulheres em quadra para condições de jogo. 

A substituição é permitida durante o set, sempre que necessária, com aviso ao árbitro.  
 
BOLA "EM JOGO"  
    O rally começa com o apito do árbitro. Entretanto, a bola é considerada "em jogo" a partir do golpe do saque.  
 
BOLA "DENTRO"  
     A bola é considerada "dentro" quando toca o solo da quadra de jogo, inclusive as linhas limites.  

 
BOLA "FORA DE JOGO"  
     O rally termina com o apito do árbitro. Entretanto, se o árbitro apitar uma falta cometida com a bola em jogo, 
esta é considerada "fora de jogo", a partir do momento em que a falta foi cometida.  
 

BOLA "FORA"  
     A bola é considerada "fora" quando:  

a) Atinge o solo completamente fora dos limites da quadra de jogo (sem tocar as linhas limites).  
b) Toca um objeto situado fora da quadra, o teto ou uma pessoa fora do jogo;  
c) Toca as antenas, cordas, postes ou a própria rede, fora do limite das faixas laterais ou das antenas. 
d) Cruza o plano vertical da rede por fora do espaço de cruzamento, de forma total ou parcial. 
e) Cruza, completamente, o espaço inferior abaixo da rede. 
 

TOQUES DAS EQUIPES  
      Um toque é qualquer contato com a bola realizado por um jogador em jogo. 
      Cada equipe tem direito a tocar a bola, no máximo, três vezes (além do bloqueio) para retorná-la por cima da 
rede ao campo adversário.  
     Não é permitido ao jogador tocar a bola duas vezes consecutivas. 
 
CONTATOS SIMULTÂNEOS  

Dois jogadores podem tocar a bola simultaneamente.  

      Quando dois companheiros de equipe tocam a bola simultaneamente, considera-se como dois toques efetuados 
pela equipe (exceto quando no bloqueio). Quando dois companheiros de equipe tentam tocar a bola, mas apenas um 
realiza o toque, considera-se um toque efetuado. No caso de colisão de jogadores nenhuma falta é cometida.  
      Quando há o contato simultâneo de dois jogadores adversários por cima da rede, e a bola permanece em jogo, a 
equipe que estiver recebendo a bola tem direito a mais três toques. No caso desta bola cair fora a falta é da equipe 
colocada no lado oposto. O contato simultâneo entre dois adversários por cima da rede resultando uma "bola presa", 

não constitui falta.  
 
TOQUE APOIADO 
     Dentro da área de jogo não é permitido ao jogador apoiar-se no companheiro ou em qualquer outra estrutura / 
objeto para atingir a bola. Entretanto, o jogador que estiver por cometer uma falta (tocar a rede ou interferir na 
jogada da equipe adversária, etc.) pode ser impedido ou contido pelo companheiro de equipe.  

 
CARACTERÍSTICAS DO TOQUE  
      A bola pode ser tocada com qualquer parte do corpo.  
A bola deve ser tocada, não podendo ser retida ou conduzida. Pode ser devolvida para qualquer direção.  

Exceções:  
a) no bloqueio, contatos consecutivos podem ocorrer com um ou mais jogadores, desde que estes contatos ocorram 
durante a mesma ação; 

b) no primeiro toque da equipe (exceto a situação da regra 9.2.4), a bola pode tocar várias partes do corpo 
consecutivamente, contanto que os contatos ocorram durante a mesma ação. 
c) Caracteriza-se como falta a ação de, durante a recepção de um saque, cometer um duplo contato ou condução da 
bola, utilizando-se de uma ação de voleio executada com a ponta dos dedos. 
 
FALTAS NO TOQUE DE BOLA  
 QUATRO TOQUES - uma equipe toca a bola quatro vezes antes de devolvê-la ao campo adversário. 

 TOQUE APOIADO - o jogador, dentro da área de jogo, apoia-se no companheiro ou em qualquer outra 
estrutura/objeto para alcançar a bola. 

 CONDUÇÃO: a bola é retida e/ou lançada; ela não é rebatida com o toque do jogador; 
 DOIS TOQUES - Quando o jogador toca a bola duas vezes sucessivamente, ou é tocado sucessivamente pela 

bola em várias partes do corpo. 
 

INVASÃO POR CIMA DA REDE  
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    No bloqueio, um jogador pode tocar a bola além da rede, desde que não interfira na jogada do oponente, antes ou 

durante o golpe de ataque do adversário. 

      É permitido ao jogador ultrapassar a rede com as mãos após atacar a bola, contanto que o golpe tenha sido 

efetuado nos limites de sua área de jogo.  

 

INVASÃO NO ESPAÇO DE JOGO, QUADRA E/OU ZONA LIVRE DO ADVERSÁRIO.  

      Um jogador pode invadir o espaço de jogo, quadra e/ou zona livre do adversário, desde que sua ação não 

interfira na jogada do adversário.  

      É permitido tocar a quadra adversária com o(s) pé(s), desde que alguma parte dele(s) permaneça(m) em contato 

com a linha central, ou a projeção do(s) pé(s) no solo esteja sobre a linha central; 

     Um jogador pode entrar na quadra adversária depois que a bola se tornar “fora de jogo”. 

 

CONTATO COM A REDE  

      O contato de um jogador com a rede não é falta, a menos que interfira na jogada.      

      É proibido tocar qualquer parte da fita branca da borda superior da rede ou das antenas. 

     Após golpear a bola, o jogador pode tocar os postes, cordas ou qualquer outro objeto que não a rede em toda a 

sua extensão, contanto que isto não interfira na jogada.  

      Quando a bola é jogada de encontro a rede e toca o adversário, não é considerada falta.  

      O contato acidental dos cabelos com a rede não é falta.  

      Quando a bola é enviada em direção à rede, de forma a ocasionar um contato entre um jogador e a rede, não há 

falta. 

 

FALTAS DO JOGADOR NA REDE  

      O jogador toca a bola ou o adversário no espaço de jogo contrário, antes ou durante o golpe de ataque do 

adversário.  

      O jogador penetra o espaço de jogo, quadra e/ou zona livre do adversário, interferindo no jogo do adversário. 

      Um jogador toca a rede. 

 

POSIÇÕES dos jogadores 

      No momento em que a bola é golpeada pelo sacador, cada jogador, exceto o sacador, deverá estar 

posicionado dentro de sua quadra, conforme a ordem de rotação. 

As posições dos jogadores em quadra são numeradas da seguinte forma: 

 Três jogadores ao longo da extensão da rede formam a linha de frente e ocupam as posições 4 

(frente-esquerda), 3 (frente central) e 2 (frente-direita); 

 Os três restantes formam a linha de trás, ocupando as posições 5 (traseira esquerda), 6(traseira 

central) e 1 (traseira direita). 

No momento em que a bola for golpeada pelo sacador, cada equipe deve estar posicionada em sua própria quadra 

(exceto o sacador). 

      Após o saque, os jogadores podem ocupar lugares diferenciados na quadra, mas devem respeitar as funções das 

posições que ocupam no momento do saque. 

 

ORDEM DE SAQUE 

      Saque é o ato de colocar a bola em jogo, executado pelo jogador de trás à direita, posicionado na zona 

de saque. 

      A ordem de saque deve ser mantida por todo o set (de acordo com o determinado pelo capitão da equipe 

imediatamente após o sorteio). 

 

EXECUÇÃO DO SAQUE. 

      O sacador pode movimentar-se livremente dentro da zona de saque. No momento em que golpear a bola, ou 

saltar para efetuar o saque, não pode tocar a quadra (linha de fundo inclusive) nem o solo fora dos limites da zona de 

saque.  

     Somente um lançamento ou soltura da bola é permitido. Quicá-la ou movê-la entre as mãos é 

permitido. 

     Após o golpe, pode pisar ou tocar o solo fora dos limites da zona de saque ou dentro da quadra. 

     O sacador deve golpear a bola até 5 segundos após o apito do primeiro árbitro autorizando o saque.  

     Um saque efetuado antes da autorização do primeiro árbitro é cancelado e repetido.  
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     A bola deve ser golpeada com uma das mãos ou qualquer parte do braço, após ter sido solta ou lançada e antes 

de tocar o terreno de jogo.  

     Se a bola tocar o chão depois de ter sido lançada, solta pelo sacador, ou segurada pelo sacador, considera-se 

saque. 

    Não é permitida outra tentativa de saque.  

    O sacador deve golpear a bola dentro de 8 segundos após o primeiro árbitro apitar para autorizar o saque. 

    O saque efetuado antes do apito do árbitro é anulado e repetido. 

 

BARREIRA Os companheiros do sacador não podem impedir a visão do adversário, escondendo o sacador ou a 

trajetória da bola, através de barreira. A uma solicitação do adversário eles devem mover-se no sentido lateral. 

 

GOLPE DE ATAQUE  

 DEFINIÇÃO  

    Todas as ações objetivando dirigir à bola a quadra adversária, exceto o saque e o bloqueio, são consideradas 

golpes de ataque.  

    Um golpe de ataque é completado no momento em que a bola ultrapassa completamente o plano vertical da rede 

ou é tocada por um bloqueador.  

    Os jogadores podem atacar a bola em qualquer altura, desde que o golpe tenha sido realizado nos limites do seu 

espaço de jogo. 

 

RESTRIÇÕES NO GOLPE DE ATAQUE 

 

      Os jogadores da linha de frente podem completar um golpe de ataque a qualquer altura, desde que o 

contato com a bola tenha ocorrido dentro do espaço de jogo da sua equipe (exceto Regra 13.2.4 e 

13.3.6). 

      Um jogador da linha de trás pode completar um ataque, a qualquer altura, atrás da zona de frente se:  

      No seu impulso, o(s) pé(s) do jogador não deve(m) ter tocado nem ultrapassado a linha de ataque; 

após o golpe, o jogador pode cair dentro da zona de frente.  

      Um jogador da linha de trás também poderá completar um golpe de ataque na zona de frente se, no 

momento do contato, parte da bola está abaixo do topo da rede. 

      Nenhum jogador pode completar um golpe de ataque ao saque adversário, quando a bola está na zona 

de frente e completamente acima do bordo superior da rede. 

 

FALTAS NO GOLPE DE ATAQUE  

 Um jogador golpeia a bola dentro do espaço de jogo da equipe adversária.  

 Um jogador golpeia a bola para "fora".  

 Um Líbero completa um golpe de ataque se, no momento do golpe, a bola está completamente acima do bordo 

superior da rede.  

 Um jogador ataca a bola sacada pelo adversário estando a mesma inteiramente acima do bordo superior da rede.  

 Um jogador finaliza um ataque tocando a bola com ambas as mãos acima da linha do ombro, imprimindo uma 

trajetória não perpendicular à mesma, exceto quando efetua um levantamento para o seu companheiro.  

 Um jogador completa um golpe de ataque acima do bordo superior da rede, quando a bola é proveniente de um 

passe de voleio (toque) com a ponta dos dedos, executado por um Líbero que está na zona de frente de sua 

equipe. 

 

BLOQUEIO - DEFINIÇÃO  

     Bloquear é a ação do(s) jogador (es) junto à rede para interceptar a bola enviada pelo adversário, acima do bordo 

superior da rede.  

 

TOQUES DO BLOQUEADOR 

 Um contato de bloqueio não conta como um toque da equipe. 

 Consequentemente, após o contato do bloqueio, a equipe tem direito a três toques para retornar a bola. 

 O primeiro toque após o bloqueio pode ser dado por qualquer jogador, inclusive aquele que tocou a bola no 

bloqueio. 

 É proibido bloquear o saque adversário. 

 

BLOQUEIO DENTRO DO ESPAÇO ADVERSÁRIO  
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      No bloqueio, o jogador pode colocar os braços e mãos além da rede, uma vez que sua ação não interfira com o 

golpe do adversário. Assim, só é permitido tocar a bola além da rede após o adversário ter finalizado seu golpe de 

ataque. 

 

FALTAS DE BLOQUEIO  

      O bloqueador toca a bola dentro do espaço contrário antes ou simultaneamente ao golpe de ataque do 

adversário. 

     O jogador bloqueia a bola no espaço de jogo do adversário por fora dos limites das antenas.  

     O jogador bloqueia o saque do adversário.  

     A bola é enviada para "fora" pelo bloqueio. 

 

TROCAS DE QUADRA  

A cada 18 pontos jogados as equipes trocam de quadra – 1º e 2º set. 

No 3º set as trocas de lado são feitas quando a contagem atingir múltiplos de 5 pontos. 

 

FALTAS DE CONDUTAS 

      Os atletas que manifestarem indisciplina ou divergência à marcação da arbitragem serão advertidos verbalmente 
e ou com cartão amarelo.  
      Na reincidência de tal indisciplina, cartão amarelo e na incidência será aplicado cartão vermelho.  

      O atleta fica suspenso uma (01) rodada.  
     Se o fato acontecer na rodada que antecede a final, este fica vedado na final, mas tem direito a premiação caso 
sua equipe seja vencedora.  
 

O LÍBERO 
 
      Suas características de atuação é jogar somente no fundo de quadra (posições 1, 6 e 5) no lugar de um dos 
jogadores de fundo e é especializado nos fundamentos de recepção e defesa: as limitações de seu jogo o impedem de 
desenvolver todos os outros fundamentos, exceto levantamento em suspensão. Portanto: 

 Não pode sacar; 

 Não pode concluir uma ação de ataque (de nenhuma parte da quadra) se a bola estiver acima do bordo superior 
da rede (ou de seu prolongamento horizontal); 

 Se o líbero efetuar um levantamento invadindo a zona de ataque (à frente da linha dos três metros), outro 
jogador não pode concluir uma ação de ataque golpeando a bola completamente acima do bordo superior da rede 
(esta imitação deriva da exigência de excluir o líbero do uso muito frequente do levantamento, que se efetua na 
zona de ataque como penúltimo toque da equipe). 

 
      As substituições do líbero são ilimitadas e devem ser efetuadas antes do apito para o serviço, sem 
solicitar autorização ao árbitro.  
      A permanência do jogador líbero está sujeita à rotação do titular de quem ele toma o seu lugar, tendo que, 
necessariamente, colocá-lo quando ele volta à primeira linha (posição 4). 
 

MARCANDO UM PONTO 
Uma equipe marca um ponto caso: 
Obtenha êxito em fazer a bola tocar a quadra adversária;  
A equipe adversária cometa uma falta;  

A equipe adversária seja penalizada.  
Falta 
Uma equipe comete uma falta ao transgredir quaisquer regras do jogo, ou violando-as de outra maneira. Os árbitros 

julgam as faltas e determinam as penalidades de acordo com as regras. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nas outras situações de jogo, aqui não descritas, serão aplicadas as regras oficiais do Futsal. 

 

Adaptações da regra oficial, realizadas pela organização do 

JUCAM 2013 buscando atender as necessidades e 

realidade dos alunos participantes dos jogos. 

 

Equipe organizadora 

 
Regras oficiais do voleibol 2013 – 2016. Aprovadas pelo 33º Congresso da FIVB de 2012. Disponível em 

<www.cbv.com.br>. Acesso em 18/08/2013.  
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