
 

 

1º Festival Cidade de Itu de Vôlei de Quadra  
4x4 Misto 2017 (indoor) 

 

REGULAMENTO 
 
 
01 - O 1º Festival Cidade de Itu de Vôlei de Quadra 4x4 Misto 2017 (indoor) têm 
por objetivo utilizar o esporte como meio de educação, promover integração 
social estimulando a pratica desta modalidade esportiva. 
 
02 – O Torneio será disputado na categoria LIVRE. 
 
02.1 – Para se inscrever no 1º Festival Cidade de Itu de Vôlei de Quadra 4x4 
Misto 2017 (indoor), o atleta deverá ter completado ou vir a completar no 
presente ano a idade mínima de 16 anos (nascidos em 2001). 
 
03 – O Torneio será realizado, nos dias 22 e 23/07/17 no Ginásio Municipal de 
Esportes “Prudente de Moraes”.  
 
04 – O Torneio será disputado por quartetos misto, sendo obrigatório à 
participação no jogo de no mínimo 02 mulheres e no máximo 02 homens por 
quarteto, ou 03 mulheres e 01 homem no jogo. 
 
04.1 – Cada equipe poderá inscrever no máximo 05 atletas. 
 
05 - As inscrições serão limitadas a 20 quartetos e deverão ser efetuadas entre 
22 de maio e 23 de junho de 2017 mediante preenchimento de ficha 
disponibilizada no site www.itu.sp.gov.br/esportes e deverá ser entregue na 
SEME de 2ª. a 6ª. feira, das 08h às 17h. 
 
06 - Os atletas deverão jogar uniformizados com camisas numeradas. 
 
07 - A tabela dos jogos será divulgada no dia 26/06//2017. 
 
08 - Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo da rodada, 
os demais jogos não terão tolerância, seguindo a sequencia dos jogos. 
 
09 - A equipe que não comparecer no horário previsto ou na sequencia 
programada, será declarada perdedora por “WO”. 
 
10 - Os jogos serão regidos pelas REGRAS OFICIAIS DO VOLEIBOL em 
vigência da CBV em tudo que não contrariar as previstas neste Regulamento. 
 
11 - Não existem posições determinadas na quadra, mas a ordem de saque deve 
ser mantida durante o jogo. 
12 - Não há linha de ataque. Os jogadores podem atacar ou bloquear de qualquer 
parte da área de jogo. 

http://www.itu.sp.gov.br/


 

 
13- A equipe poderá realizar 01 substituição por set. 
 
13.1 Em caso de contusão, o jogador que já participou daquele set pode retornar 
substituindo o jogador lesionado. Na ocorrência desta substituição excepcional, 
o jogador contundido não pode voltar a participar do mesmo jogo. 
 
14 - Cada equipe tem direito a 01 tempo de 01 minuto durante o set. 
 
15 – As equipes não poderão jogar com 03 atletas. 
 
16 – A altura da rede será de 2,35m 
 
17 – Critérios de desempate em caso de formação de grupos: 
a) Entre 02 equipes será decidido pelo confronto direto;  
b) Entre 03 ou mais equipes a decisão primeira será pelo maior saldo de sets 
nas partidas realizadas entre si na fase;  
c) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas equipes a decisão será pelo 
saldo de pontos nas partidas realizadas entre si na fase;  
d) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas equipes a decisão será por 
sorteio.  
 
18 - Serão premiados os 04 melhores quartetos com troféus. 
 
19 - Não será permitido nos uniformes de jogo o uso de propaganda eleitoral, 
cigarro e bebida alcoólica. 
 
20 - A SEME não se responsabiliza pela participação de atletas menores de 
idade, bem como por acidentes que porventura possam ocorrer com os atletas; 
devendo então o mesmo comparecer com seu responsável legal no ato da sua 
inscrição. 
 
21 - Os casos omissos ou não previstos neste Regulamento serão resolvidos 
pela SEME, que é soberana em suas decisões. 

 

 
 

DOUGLAS WILIAN BOSCHETTI 

Secretário Municipal de Esportes 
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