
Voleibol Feminino 
 

1 - Observar-se-ão as regras aprovadas pela Confederação Brasileira de 

Voleibol exceto quanto ao disposto neste Regulamento. 

 

2 - As partidas serão decididas em três sets vencedores. Caso haja empate 

de 2x2 em sets, o 5º e último set terá como vencedora a equipe que primeiro 

atingir 15 (quinze) pontos, em caso de empate 14x14 vencerá a equipe que 

primeiro atingir a diferença de 2 (dois) pontos de vantagem, sem ponto limite. 

 

2.1 - A Comissão Organizadora poderá adotar sistema de dois sets 

vencedores, ou seja, melhor de três sets, dependendo da quantidade de 

jogos e instalações disponíveis. Neste caso, ocorrendo empate em 1x1, 

quando adotado o sistema de dois sets vencedores, será disputado o 

último set de desempate em 15 pontos, com vantagem mínima de dois 

pontos em relação ao adversário, sem ponto limite. 

 

3 - Em caso de WxO, será atribuído o placar de 3x0 ou 2x0, dependendo do 

sistema de sets escolhido, com parciais de 25x0 para a equipe que 

compareceu ao local do jogo. 

 

3.1 - No caso de WxO na fase classificatória (grupos), todos os jogos dos 

quais a equipe infratora participou terão como resultado o placar de 3x0 

ou 2x0, dependerá do sistema de sets escolhido, com parciais de 25x0 

para o adversário. A equipe infratora fica automaticamente eliminada da 

competição. Se o WxO ocorrer em outras fases eliminatórias (exemplo: 

quartas de final, semifinal ou final), os resultados da fase classificatória 

(grupos) não serão revertidos. 

 

4 - Serão adotados os seguintes critérios para pontuação das equipes, em 

função de resultados de jogos: 

 

Vitória Um ponto 

Derrota Zero ponto 

 

4.1 - Se ocorrer empate na classificação, serão utilizados os seguintes 

critérios para desempate, em ordem de prioridade: 

 

a) maior número de vitórias; 

b) sets average (*); 

c) pontos average (*); 

d) confronto direto (somente entre duas equipes); 

e) sorteio. 

(*) Divisão dos sets ou pontos vencidos (pró) pelos sets ou pontos perdidos (contra) ou seja: 

A equipe que tiver o maior índice de average é melhor; Para cálculo de average, quando uma equipe não sofrer sets 

ou pontos, é ela a classificada, pois embora a divisão por zero seja indefinida, é possível dizer que o seu resultado 

tende a infinito.  

 



5 - Será permitida a inscrição de, no mínimo, 8 (oito) atletas por equipe, sem 

limite máximo. 

 

6 - É ilimitado o número de substituições durante a partida. O jogador reserva 

ao entrar no jogo, no lugar de um jogador da formação inicial, só poderá ser 

substituído pelo mesmo jogador titular. 

 

7 - A idade mínima será de 50 anos, exceto para as atletas que já participaram 

dos CINFAABBs anteriores. 

  
 


