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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

Regulamento Específico de Voleibol 2017-18 
 

 
Reforçando o disposto no Regulamento Específico de Voleibol, no que diz respeito aos 
Regulamentos Técnico-Pedagógicos, para o escalão de iniciados e para o escalão de juvenis, 
foram introduzidas algumas alterações com o objetivo de apelar a alguns princípios 
facilitadores de uma evolução sustentada e uma adaptabilidade crescente: 
 

 Obrigatoriedade de jogar com 10 elementos, pelo menos, um set, sem serem 

“regularmente substituídos”(1); deverá ser igual para as duas equipas, para criar 

equidade competitiva. 

 

 Permitir a utilização de alguns jogadores durante o jogo todo, aumentando o nível, ou 
permitindo diferenciar o mérito de alguns elementos da equipa. 

 

 Permitir a utilização de uma base alargada de jogadores (13). 
 

 Permitir, também, jogar com todos os jogadores inscritos no boletim de jogo (este 
ponto seria o desejável). 

 

 No escalão de juvenis, permitir a utilização de um/dois líbero(s) alargando a 
possibilidade de prática desportiva. No entanto, para a contagem do número mínimo 
de jogadores a utilizar,  dois (2) líberos é como só usasse apenas um (1). 

 

 No escalão de juvenis, permitir substituições durante todo o jogo, reforçando a 
possibilidade de gestão pedagógica do docente. 

 

 No escalão de iniciados, no set decisivo permitir que as duas equipas possam usar 
todos os recursos humanos disponíveis, de forma mais aberta. 

 
Tendo em conta o Regulamento Técnico-Pedagógico para o escalão de Iniciados, e de uma 
forma mais simplificada, reforçamos as seguintes aspetos: 
 

 Obrigatoriedade de 10 elementos da equipa jogarem, até ao final do 2º set, pelo 
menos um set. Poderão existir alguns elementos que poderão jogar todo o jogo. 

 

 Não há substituições nos dois primeiros sets. 
 

 No decorrer do terceiro set podem acontecer 6 substituições, no máximo, desde que 
sejam cumpridos todos os pontos dispostos nas Regras Oficiais de Voleibol. 
 

 

                                                           
(1)

 “Regularmente substituído” – representa uma substituição que seja registada no boletim de jogo. 
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Tendo em conta o Regulamento Técnico-Pedagógico para o escalão de Juvenis, e de uma 
forma mais simplificada, reforçamos as seguintes aspetos: 
 

 Obrigatoriedade de 10 elementos jogarem 1 set sem serem “regularmente 
substituídos”, no decorrer de todo o jogo (pode ser o 1º, o 2º ou o 3º set). 
 

 As equipas podem utilizar 9 jogadores de campo + 1 líbero ou 10 jogadores de campo, 
caso não usem o líbero. Existindo o líbero, evidentemente, haverá trocas com os 
jogadores de campo, no entanto, essas trocas não são consideradas como 
substituições regulares. 

 

 De acordo com a gestão pedagógica de cada professor responsável pelo Grupo-Equipa, 
poderão existir 1, 2, 3 ou 4 jogadores que poderão jogar em todos os sets. A regra que 
têm que cumprir é da utilização de 10 ou 9 + 1 (líbero) elementos, em pelo menos um 
set, sem serem substituídos. 

 

 A utilização do líbero tem que ser efetuada até ao segundo set (o conceito subjacente 
a esta regra, é que o líbero possa jogar o mais possível, visto serem sets disputados a 
25 pontos, apesar de não ser possível contabilizar quantos pontos e que pontos 
disputa). 

 

 Se os Grupos-Equipa tiverem 13 elementos, com dois líberos, podem utilizar os dois 
líberos mas, para cumprimento do disposto no regulamento, somente 1 (um) é 
considerado para efeitos de "contabilização de jogadores utilizados". 

 

 É permitido haver substituições, no 1º ou 2º set, mas esses mesmos jogadores têm 
que jogar um set sem serem substituídos. 

 

 É permitida uma gestão flexível e alargada com este regulamento. A regra obrigatória 
de se jogar com 10 elementos, não condiciona (totalmente) a ação das opções durante 
o jogo, permitindo ainda outros "instrumentos pedagógicos" aos professores 
responsáveis pelos Grupos-Equipa: 

 
o Exemplos de combinações possíveis, cumprindo a regra: 

 
 6 + 1 elementos no 1º set, mais 1 ou dois no 2ºset e mais 2 ou 1 no 3º set. 

 
 6 elementos no 1º set, mais 4 no 2º set, sendo o 3º set totalmente aberto. 

 
 6 + 1 elementos com, por exemplo, 2 substituições no 1º set, mais 3 no 2º 

set, no 3º set repetem os dois que foram substituídos no 1º set, um set 
completo. 
 

 6 + 1 elementos no 1º set, repete a mesma formação no 2º, e no 3º set 
tem que jogar com mais 4 elementos, obrigatoriamente. 
 

 6 elementos no 1º set, a mesma formação no 2º set e no 3º set colocam, 
obrigatoriamente, 4 novos elementos que não poderão ser substituídos, 
no entanto, os 2 elementos que repetem poderão  ser substituídos. 
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Poderão existir ainda mais opções de gestão pedagógica, desde que se cumpra, obviamente, a 
utilização de 10 elementos em pelo menos 1 set, durante os sets em disputa. 
 

 Quando os jogos se disputam em 5 sets, os princípios definidos mantêm-se na íntegra. 
 

 A equipa não cumpre o regulamento se utilizar um jogador no 1º set, durante por 
exemplo, 15 pontos mais 10 pontos no 2ºset. Os sets são estanques e para efeitos de 
contagem de jogadores utilizados devem ser contabilizados os sets integralmente. 

 


