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Art. 1º - DAS COMPETIÇÕES. 

A competição de Voleibol Sentado dos PARAJEM’S 2022 será realizada de acordo com as 

Regras Oficiais do Voleibol Sentado da World Paravolley, ressalvados os dispostos nos demais artigos deste 

regulamento. 

A modalidade será disputada na categoria ÚNICA, misto, com alunos (as) entre 13 e 18 anos. 

As equipes serão dispostas em tabela de acordo com sorteio. A forma de disputa dependerá do número de 

equipes participantes, de forma a oportunizar o maior número de jogos possíveis para cada equipe. 

As partidas serão disputadas em melhor de dois (02) sets vencedores de vinte e cinco (25) 

pontos. Em caso de empate será obrigatório a realização de um terceiro set desempate de quinze (15) 

pontos. Em caso de empate em 14 x 14 será considerada vencedora a equipe que fizer a diferença de 2 

pontos. 

§1º: Em função da dificuldade dos Estados em formar equipes femininas e masculinas, as 

equipes poderão ser formadas por ambos os sexos (mistas). 

§2º: É obrigatória a presença de pelo menos (1) atleta de cada sexo em quadra, assim 

configurando que a disputa é mista. 

§3º: A equipe que apresentar duas ou mais atletas do sexo feminino na sua constituição (entre 

os oito atletas) terá o bônus de um (01) ponto acrescido aos demais pontos, para efeito de classificação, na 

1ª fase do Torneio. 

§4º: A equipe que apresentar em todas as partidas do Torneio, oito jogadores na sua 

constituição, terá o bônus de um (01) ponto acrescido aos demais pontos, para efeito de classificação, na 

1ª fase do Torneio. 

§5º: A coordenação da modalidade julgou necessário, algumas adaptações as regras do jogo, 

em vista da característica da competição e dos participantes para potencializar a participação dos inscritos 

e, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento da modalidade. 

§6º: As principais alterações são: 

1. Área de Jogo 



 
 
 
 
 
 
 

A área de jogo inclui o campo de jogo e a zona livre. Deve ser retangular e simétrica. 

1.1. Dimensões: 

1.1.1. O campo de jogo é um retângulo de 8 m x 4 m, rodeado por uma zona livre que 

deve medir um mínimo de 3 m das linhas laterais e 4,5 m das linhas de extremidade (fundo). O espaço 

de jogo livre é o espaço acima da área de jogo, 

que está livre de quaisquer obstruções e medirá um mínimo de 7 m de altura a partir da superfície 

de jogo. 

1.2. Linhas: 

1.2.1. Todas as linhas têm 5 cm de largura. Devem ser de uma cor clara que seja diferente da cor 

do assoalho e de algumas outras linhas. 

1.2.2. As linhas de limite das duas linhas laterais e as duas linhas de extremidade marcam o 

campo de jogo. As linhas laterais e as linhas de extremidade são desenhadas dentro das dimensões do 

campo de jogo. 

1.2.3. Linha central divide o campo de jogo em duas quadras iguais de 4 m x 4 m cada; no entanto, 

toda a largura da linha é considerada como pertencendo a ambas as quadras igualmente. Esta linha 

estende-se por baixo da rede de linha lateral para outra. 

1.2.4. Linha de ataque em 4 x 4 no Voleibol Sentado do PARAJEM’S/2022, não será aplicável. 

1.2.5. Para o PARAJEM’S/2022, a "linha de restrição do treinador" (uma linha tracejada que se 

estende 1,5 m da linha central até o final da quadra, paralela à linha lateral e 1,25 Metros) é composta 

por linhas curtas de 15 cm desenhadas a 20 cm de distância para marcar o limite da área de operação 

do treinador. (FIGURA 1). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Modelo de quadra de minivoleibol sentado. 

1.3. Zonas 

1.3.1. A zona de serviço é uma área de 4m de largura atrás de cada linha de extremidade. 

É limitado lateralmente por duas linhas curtas, cada 15 cm de comprimento, desenhadas 20 cm atrás da 

linha final como uma extensão das linhas laterais. Ambas as linhas curtas estão incluídas na largura da zona 

de serviço. Em profundidade, a zona de serviço se estende até o final da zona livre. 

1.3.2. A Zona de Substituição é parte da zona livre do lado dos bancos da equipe, limitada 

pela extensão da linha central até a linha final. 

1.3.3. As áreas de aquecimento, dimensionadas aproximadamente 2 x 2 m, estão 

localizadas em ambos os cantos do banco, fora da zona livre. 

1.3.4. A área de penalidade será de 1 x 1 m e equipada com uma cadeira, está localizada 

na área de controle, fora do prolongamento de cada linha de fundo. Podem ser limitados por uma linha 

vermelha de 5 cm de largura. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

2. Rede e postes 

2.1. Altura da rede 

2.1.1. Colocada verticalmente sobre a linha central há uma rede cujo topo é definido na altura 

de 1,05 metros. 

2.1.2. Sua altura é medida a partir do centro do campo de jogo. A altura líquida sobre as duas 

linhas laterais deve ser exatamente a mesma. 

2.2. A rede será de 0,80 m de largura e 5,00 metros de comprimento (com 50 cm de cada lado 

das faixas laterais), feito de 10 cm de malha preta quadrada. Na parte superior uma faixa horizontal, 7 cm 

de largura, feita de duas vezes lona branca, costurada ao longo de seu comprimento total. Cada extremidade 

da rede tem um furo, através do qual passa um cordão, prendendo a rede aos postes para manter a sua 

tensão. Dentro da rede, um cabo flexível prende a rede aos postes e mantém sua parte superior esticada. 

Na parte inferior da rede há outra faixa horizontal, 5 cm de largura, semelhante à banda superior, através 

do qual é enfiada uma corda. Esta corda fixa a rede aos postes e mantém a sua parte inferior tensa. 

2.3. Duas faixas brancas são fixadas verticalmente à rede e colocadas diretamente 

acima de cada linha lateral. São 5 cm de largura e 0,80 m de comprimento, e são considerados como parte 

da rede. 

2.4. Uma antena é uma haste flexível de 1,60 m de comprimento e 10 mm de diâmetro, 

feita de fibra de vidro ou material similar. Uma antena é presa na borda externa de cada banda lateral. As 

antenas são colocadas em lados opostos da rede. O topo 80 cm de cada antena estende acima da rede e 

é marcado com 10 cm de cor contrastante, de preferência vermelho e branco. As antenas são consideradas 

como parte da rede e delimitam lateralmente o espaço de cruzamento. 

2.5. Os postes que suportam a rede são colocados a uma distância de 0,50 -1,00 m fora 

das linhas laterais. Eles têm um máximo de 1,25 m de altura e podem ser ajustáveis. 

2.5.1. Os postes são redondos e lisos, afundados na quadra. Podem ser utilizados postos 

ponderados autoportantes sempre que não seja possível utilizar postes afundados. Não deve haver 

dispositivos perigosos ou obstrutivos. Todos os postes e estruturas de apoio devem ser acolchoados. 



 
 
 
 
 
 
 

2.6. Todo o equipamento adicional é determinado pelas regulamentações da World 

Paravolley. 

3. Bolas 

3.1.A bola deve ser esférica, feita de couro ou de material similar. Sua cor pode ser uma cor 

clara uniforme, ou uma combinação de cores. Sua circunferência é 65- 67 cm e seu peso é 260-280 g. Sua 

pressão interna deve ser de 0,300 a 0,325 kg / cm² (294,3 a 318,82 mbar ou hPa). 

3.2. Todas as bolas usadas em uma partida devem ter os mesmos padrões quanto à 

circunferência, peso, pressão, tipo, cor, etc. 

3.3.A bola que será utilizada na competição será definida em breve. 

4. Localização da equipe 

4.1.O jogador que não está em jogo deve sentar-se no seu assento da equipe ou estar em sua 

área de aquecimento. O treinador senta-se na cadeira do treinador, mas pode deixá-lo temporariamente. Os 

assentos da equipe estão localizados ao lado da mesa do apontador, fora da zona livre. 

4.2. Somente os membros da composição da equipe podem sentar-se no banco durante o jogo 

e participar da sessão oficial de aquecimento. 

4.3.O Jogador Reserva não em jogo pode aquecer sem bolas, durante o jogo na sua área de 

aquecimento; 

4.4. Não é permitido jogar com os pés descalços, somente de tênis (no caso de usar apenas 

meias, pedir autorização para o 1º árbitro para tanto). 

4.5.O primeiro árbitro pode autorizar um ou mais jogadores: 

4.5.1. Mudar uniformes molhados ou danificados entre os sets ou durante um tempo técnico, 

desde que a cor, o design e o número do (s) novo (s) uniforme (s) sejam os mesmos. 

4.6. Objetos proibidos 

4.6.1.É proibido usar objetos que possam causar ferimentos, seja para o jogador ou oponente, 

ou para dar uma vantagem artificial injusta ao jogador. Bandagens podem ser usadas, mas qualquer coisa 

que pode ser perigosa não é permitida. Quem definirá se há condição de jogo é o 1º árbitro. 



 
 
 
 
 
 
 

4.6.2. Os jogadores podem usar óculos ou lentes sob seu próprio risco. 

Art. 2º - DAS CATEGORIAS. 

A participação dos alunos na competição obedecerá à seguinte faixa etária: Categoria única: 

alunos nascidos em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. 

Art. 3º - DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. 

A categoria funcional deverá atender as descrições das Regras Internacionais do Voleibol 

Sentado, exceto as observações encontradas neste regulamento. 

§1º: Os alunos com primeira participação na modalidade serão submetidos à Classificação 

Funcional, na qual somente terão qualificação para o Voleibol Sentado, ou seja; participação nos jogos se 

apresentarem condições mínimas de execução dos fundamentos específicos da modalidade (deslocamento, 

saque, passe (toque ou manchete), levantamento, ataque, bloqueio, defesa) e com independência de 

locomoção para adentrar e sair da quadra de jogo, sentar-se no banco de reservas ou posicionar-se na zona 

de aquecimento, preconizando a integridade física do aluno. 

§2º: Os alunos serão classificados como VS1 e VS2, independentemente do seu grau de 

habilidade para o jogo de voleibol. 

§3º: Mesmo sendo esta uma categoria de incentivo e de fomento à modalidade, a equipe que 

estiver em quadra deverá ser formada com no mínimo (3) VS1 e (1) VS2, sendo assim só poderá ter (1) 

atleta VS2 em quadra. 

Art. 4º - DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES. 

Cada delegação poderá inscrever no máximo, uma equipe mista, composta no mínimo por 

cinco (05) e no máximo oito (08) alunos atletas, 01 Técnico e 01 Staff por delegação. 

§1º: Em cada set de jogo, deverão estar em quadra quatro jogadores: 

- 1 jogador do sexo feminino ou masculino; 

- 3 jogadores podendo ser do sexo feminino ou masculino; 

- Sendo que em cada set tem que ter um (1) jogador de classificação VS2 e três 

(3) jogadores de classificação VS1; 



 
 
 
 
 
 
 

§2º: No segundo set de jogo deverão entrar os demais jogadores completados ou não pelos 

jogadores que já participaram da partida, no caso de equipes com cinco ou oito jogadores inscritos. 

§3º Será obrigatório as equipes terem em quadra uma (01) atleta do sexo feminino. A equipe 

que não se apresentar uma atleta do sexo feminino para a partida, não poderá jogar e será decretado o W 

x O. 

§4º: Se durante o jogo houver lesão da atleta do sexo feminino, esta deverá ser substituída por 

outra atleta do mesmo sexo. 

§5º: Se não houver substituição dar-se-á vitória para equipe adversária e a partida estará 

finalizada. 

Art. 5º - DAS EQUIPES TÉCNICAS. 

Durante o jogo um membro da equipe médica (médico ou fisioterapeuta) da Delegação poderá 

compor o banco. 

Art. 6º - DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. 

Os uniformes das equipes participantes deverão obedecer ao disposto nas Regras Oficiais do 

Voleibol Sentado pela World Paravolley e nas condições estabelecidas neste Regulamento. As equipes 

deverão se apresentar de maneira uniformizadas, nos trajes e nas cores: 

1. O equipamento de um jogador consiste em uma camisa, shorts e / ou calças compridas, 

meias (o uniforme) e tênis. Os jogadores também são autorizados a usar roupas de compressão sob shorts 

ou calças compridas, desde que sejam da mesma cor que os shorts. 

2. A cor e o design para as camisas, shorts, calças compridas, roupas de compressão e meias 

devem ser uniformes para a equipe. Os uniformes devem estar limpos. 

3. Os tênis devem ser leves e maleáveis com borracha ou solas compostas sem saltos. É 

proibido usar tênis com sola de marcação. 

4. As camisas dos jogadores devem ser numeradas de 1 a 20. 

5. O número deve ser colocado na camisa no centro da frente e na parte traseira. A cor e o 

brilho dos números devem contrastar com a cor e o brilho das camisas. 



 
 
 
 
 
 
 

6. O número deve ser um mínimo de 15 cm de altura no peito e um mínimo de 20 cm de altura 

na parte de trás. A faixa formando os números deve ter no mínimo 2 cm de largura. 

7. O capitão da equipe deve ter em sua camisa uma faixa de 8 x 2 cm sublinhando o número 

no peito. 

8. É proibido usar uniformes de cor diferente da dos outros jogadores e / ou sem números 

oficiais. 

9. As delegações deverão apresentar 02 (dois) jogos de uniformes de cores diferentes no 

Congresso Técnico. 

10. A numeração dos alunos será seguida e mantida para todas as outras partidas da 

competição, independente da equipe de delegação, não podendo ser alterada. 

11. Os técnicos e staffs deverão estar igualmente uniformizados (camisa, calça e tênis) bem 

como na cor. 

Art. 7º – DOS DOCUMENTOS. 

Os técnicos das equipes terão até 10 (dez) minutos antes do início do jogo para apresentar a 

identificação da equipe perante o apontador da partida, munidos das credenciais “PARAJEM’S 2022” e 

“Relação Nominal de Jogo” contendo no mínimo cinco 

(5) e no máximo oito (08) alunos e até três (03) membros da comissão técnica que atuarão no 

jogo. Não será permitida a atuação sem a apresentação de documentos. 

Art. 8º – DO PROTOCOLO DE JOGO. 

Somente poderão permanecer na área de jogo as pessoas devidamente inscritas em súmula 

cinco (05) a oito (08) jogadores (dependo de cada equipe), um (01) técnico, um 

(01) assistente técnico ou staff, um (01) médico ou fisioterapeuta. 

1. Cada equipe terá direito a dois tempos há ser solicitado por set. Não ocorrerá parada técnica 

obrigatória no oitavo ponto (8º) e décimo sexto ponto (16º) de jogo. 

2. Caso uma equipe não esteja em quadra para o início da partida, será dado um prazo de 

tolerância de 10 (dez) minutos, salvo acordo entre as partes. Como também problemas de transporte 



 
 
 
 
 
 
 

provocados pela própria organização das Paralimpíadas Escolares. 

2.1. Considera-se o não comparecimento quando a equipe não tiver o número de quatro 

(04) alunos em quadra conforme composição previsto neste regulamento. 

2.2. Decorrido o prazo de tolerância, a equipe presente será declarada vencedora pela 

contagem de 2 X 0 (25X0, 25X0). 

2.3. A equipe ausente não terá nenhum ponto computado para a classificação. 

2.4. Caso o não comparecimento seja das duas equipes, ambas serão consideradas 

ausentes e não serão computados pontos para as mesmas. 

Art. 9º – DO HORÁRIO DE JOGO. 

Na tabela somente estará discriminado o horário inicial da 1ª partida de cada rodada, sendo 

assim; cada partida será iniciada ao término da outra. 

Art. 10º – DOS BANCOS DE RESERVAS 

Os jogadores que não estiverem jogando deverão permanecer sentados no banco ou em sua 

área de aquecimento. 

§1º: O técnico e outros membros da equipe podem deixar, temporariamente, o banco. 

§2º: - Os jogadores, membros da comissão técnica ou dirigentes da delegação que não estejam 

participando do jogo, não poderão permanecer na área de jogo. 

Art. 11º – AQUECIMENTO PARA O JOGO 

O aquecimento poderá ser realizado nas dependências do jogo dependendo da disponibilidade 

da quadra. 

§1º: Somente será permitido o aquecimento de rede (8 minutos). Sendo 3 minutos de entrada 

de rede, 3 minutos de saída de rede e 2 minutos de saque. 

§2º: O número mínimo de atletas para uma equipe iniciar a partida são quatro (04). 

§3º: Todos os alunos deverão participar em todas as partidas. Caso não ocorra, a equipe será 

considerada perdedora, obtendo apenas 1 ponto para efeito de pontuação. 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 12º – DAS SANÇÕES DISCIPLINARES. 

Caso o aluno seja desqualificado da partida, este estará suspenso automaticamente da 

partida seguinte. 

§1º: Além da suspensão automática para o próximo jogo, o aluno ficará sujeito às apelações 

da Comissão Disciplinar do Tribunal Disciplinar Paralímpico. 

§2º: A indevida participação do aluno desqualificado acarretará automaticamente na 

eliminação da delegação infratora na modalidade. 

§3º: A íntegra deste artigo também é válida para técnicos, assistentes, médicos, 

fisioterapeutas e staffs. 

Art. 13º – DO AMBIENTE E ESPAÇO DE JOGO. 

Não será permitida, no interior do ginásio, a utilização de: sinalizadores, buzinas, 

instrumentos de percussão e bateria ou quaisquer outros objetos e/ou artefatos que venham a dificultar 

e/ou perturbar o bom andamento dos jogos. 

Art. 14º – DA PONTUAÇÃO. 

Para efeito de pontuação do Voleibol Sentado será atribuído: 

• 3 pontos para vitória; 

• 3 pontos para vitória por WO; 

• 1 ponto para derrota; 

• 0 ponto para derrota por WO. 

Art. 15º – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE. 

Os critérios de desempate a serem aplicados na fase classificatória das competições ou nas 

competições disputadas em sistema de pontos corridos, serão: 

• 1º. Critério: Número de vitórias 

• 2º. Critério: Saldo de sets 



 
 
 
 
 
 
 

• 3º. Critério: Confronto direto (somente entre 2 (duas) equipes) 

• 4º. Critério: Maior número de pontos nos sets 

• 5º. Critério: Sorteio 

Art. 16º – DA PONTUAÇÃO GERAL. 

O sistema de pontuação final será utilizado mediante a participação no mínimo de 3 (três) 

delegações, de acordo com a tabela abaixo: 

Classificação Pontos 

1º lugar 12 DOZE 

2º lugar 9 NOVE 

3º lugar 7 SETE 

4º lugar 5 CINCO 

5º lugar 4 QUATRO 

6º lugar 3 TRÊS 

7º lugar 2 DOIS 

8º lugar 1 UM 

Art. 17º – DA PREMIAÇÃO. 

Serão entregues medalhas aos alunos e técnicos das três primeiras equipes classificadas. 

Art. 18º – DOS CASOS OMISSOS. 

Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação de Voleibol 

Sentado e pela Gerência Técnica. 

 

 

Direção Técnica 

Jogos Escolares Maranhenses – PARAJEM’s 2022. 


