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INTRODUÇÃO 
 

Estas Directivas e Instruções são válidas para todas as competições mundiais da FIVB. Em 

virtude da importância destes acontecimentos todos os árbitros devem estar preparados para 

cumprir os seus deveres na melhor condição física e psicológica. É muito importante que todos os 

árbitros internacionais da FIVB entendam o significado e importância das suas performances no 

Voleibol moderno. 

A Comissão de Arbitragem da FIVB apela para que todos os árbitros estudem cuidadosamente as 

Regras Oficiais (edição 2009-2012), bem como estas Directivas de Arbitragem e Instruções de 

forma a tornarem o jogo vivo ao evitarem interrupções.   

Embora este documento tenha sido preparado e destinado aos árbitros internacionais, todos os 

árbitros das diferentes Federações Nacionais devem ler e estudar o seu conteúdo, devendo 

mesmo discutir este documento com os árbitros internacionais dos seus países.  

Assim sendo, o Conselho de Arbitragem entendeu ser de primordial importância a divulgação do 

mesmo, remetendo para documentos próprios todos os pontos que tenham de ser tratados de 

forma diferente nos nossos campeonatos nacionais  

 

*** 

Não é totalmente correcto dizer que arbitrar consiste apenas na condução do jogo usando as 

Regras do Jogo como base para todas as decisões, uma vez que arbitrar não deve ser um acto 

mecânico ou automático da aplicação das referidas Regras. É necessário um elevado grau de 

competência. Essa competência é adquirida através da experiência pessoal pela participação em 

eventos de voleibol ao longo dos anos, com o árbitro a compreender que não é um estranho mas 

sim parte integrante do jogo. Deste modo, não pode levar a cabo as suas tarefas apenas 

procurando a todo tempo as faltas das equipas, jogadores, técnicos ou seus comportamentos e 

aplicando as sanções correspondentes. Esta seria uma maneira muito incorrecta de arbitrar. Pelo 

contrário, o árbitro deve ser um especialista e um amigo que trabalha no jogo com os jogadores. 

Só se for absolutamente necessário deverá ter uma decisão punitiva. 

Nunca deve ser a principal figura do jogo, devendo manter-se em segundo plano, intervindo 

apenas quando necessário. Este tipo de comportamento é particularmente necessário no voleibol 

de hoje. O voleibol moderno e os objectivos da FIVB necessitam de um voleibol espectacular, 

produzindo um espectáculo excelente para a assistência e, através da comunicação social, para 

milhões de apaixonados. O elevado nível actual do voleibol não é jogado apenas para satisfação 

dos jogadores num recinto pequeno e sem assistência, mas transmitidos para todo o mundo. Os 

espectadores não ouvirão o apito do árbitro sempre que este o utiliza, mas verão um excelente 

espectáculo com jogadores e equipas a disputar cada jogada para atingirem a vitória. 
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Um bom árbitro ajuda o jogo ao manter-se em segundo plano. O mau árbitro dificulta o 

espectáculo ao querer ter um papel principal no jogo, indo contra o indicado pela FIVB. O árbitro, 

dentro do espírito das Regras, deve recompensar os jogadores e as equipas nas acções 

espectaculares e emocionantes. É ainda essencial que o árbitro tenha uma relação excelente com 

os jogadores, treinadores, etc., e que o seu comportamento seja exemplar. 

Durante o jogo, o árbitro deve saber distinguir entre expressões de sentimentos normais e 

humanos tidos sob a pressão do jogo e comportamentos reais e conscientes de anti-

desportivismo. Nunca deverá punir essas expressões espontâneas dos sentimentos para que os 

jogos se efectuem numa boa atmosfera; as expressões correctas e razoáveis dos sentimentos das 

equipas devem ser permitidas, tais como ficar de pé para aplaudir excelentes jogadas ou para 

encorajar, etc. No entanto, expressões negativas e conscientes ou gestos incorrectos para com o 

adversário ou o protesto contra uma decisão do árbitro são estritamente proibidas e são 

sancionáveis. 
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ANÁLISE DAS REGRAS 

REGRA 1 - ÁREA DE JOGO 

1. Dois dias antes da competição, o Subcomité de Arbitragem, como parte do Comité de 
Controlo deve verificar as dimensões, bem como a qualidade das linhas das marcações. 
Se não houver Comité de Controlo, os árbitros devem verificar se as dimensões estão de 
acordo com as Regras, pelo menos um dia antes da competição se iniciar. Se forem 
notadas irregularidades devem as mesmas ser imediatamente comunicadas aos 
organizadores e posteriormente verificada a sua rectificação. As verificações devem 
observar particularmente: 

1.1 Se as linhas têm exactamente 5 cm de largura (nem mais nem menos). 

1.2 O comprimento das linhas e diagonais (12.73 m cada) em ambos os campos. 

1.3 Que a cor das linhas seja distinta das cores do terreno de jogo e da zona livre.  

1.4 No caso uma competição que não seja Mundial, ou Oficial FIVB, se houver outras 
linhas ou campos de jogo na área de jogo, as linhas de marcação do terreno de jogo 
devem ser de cor diferente de todas as outras. 

2. A linha central pertence a ambos os lados do campo. (Regra 1.3.3). 

3. Os jogadores na acção de jogar a bola têm o direito de o fazer para além da sua zona livre 
(excepto no serviço). Assim, uma bola pode ser recuperada de qualquer local fora da sua 
zona livre. A situação e o julgamento são diferentes quando se trata da zona livre do 
adversário (ver Regra 10.1.2). 

 

REGRA 2 - REDE E POSTES 

1. Devido à elasticidade da rede, o primeiro árbitro deverá verificar se a mesma está 
devidamente tensa. Atirando uma bola à rede, ele poderá ver se ela ressalta 
correctamente. Se a rede estiver esticada, a bola é devolvida correctamente, não devendo 
o material de que é feita a rede ser demasiado elástico (por exemplo borracha). 

 Se a rede não estiver tensa não pode ser utilizada. 

 O plano vertical da rede deve ser perpendicular ao eixo da linha central. 

 As varetas tem de ser colocadas em lados opostos da rede por cima das linhas laterais. 
(Fig.3 das Regras) 

2. Um jogo não deve ser disputado se a malha da rede estiver rasgada (ver também Regra 
10.3.2)   

3. O segundo árbitro deve medir a altura da rede antes do sorteio, através de uma vara 
marcada (de preferência metálica), concebida para esse fim e pertencendo ao 
equipamento auxiliar do recinto de jogo requerido. Na vara de medição deverão estar 
assinaladas as alturas de 243/245 cm, e 224/226 cm, respectivamente para homens e 
senhoras. O 1º árbitro permanece junto ao 2º árbitro durante esta verificação para 
supervisionar a altura da rede. 
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4. Durante o jogo (e especialmente no início de cada set), os juízes de linha devem verificar 
se as bandas laterais estão exactamente perpendiculares às linhas laterais e se as varetas 
estão do lado de fora de cada banda lateral. Se não for o caso, deverão reajustá-las 
imediatamente. 

5. Antes do jogo (antes do período oficial de aquecimento), e durante o jogo, os árbitros 
deverão verificar se os postes e a plataforma do primeiro árbitro não apresentam perigo 
para os jogadores (por ex: partes salientes à volta das roldanas e cabos a fixar os postes, 
etc.).  

6. Equipamento adicional: bancos para as equipas, mesa do marcador, dois sinais sonoros 
com lâmpadas vermelhas ou amarelas (junto de cada treinador) para assinalar as 
interrupções regulamentares (tempos, substituições excepcionais ou substituição causada 
pela discrepância entre a ficha de formação e os jogadores em campo), plataforma do 
primeiro árbitro, vara para medir a altura da rede, manómetro para verificar a pressão das 
bolas para o jogo, uma bomba, um termómetro, um higrómetro, um expositor para 5 bolas, 
marcador manual, placas numeradas (1-18) e para Competições FIVB e Mundiais (1-20) 
para as substituições, 6 rodos para limpar o chão (de 1 metro de largura), pelo menos 8 
toalhas absorventes (40x40cm ou 40x80cm) para os auxiliares de limpeza rápidos, duas 
cadeiras em cada área de penalização e um colete para Libero. No caso de Mundiais, e 
Competições Oficiais FIVB deverá ser instalada uma buzina na mesa do marcador para 
assinalar as faltas de rotação, faltas do Libero, Tempos Mortos Técnicos e pedidos de 
substituição.  

7. O organizador deve fazer diligências no sentido de ter duas varetas e uma rede de reserva 
debaixo da mesa do marcador. 

8. Nos jogos internacionais é obrigatório um quadro de marcação electrónico, bem como um 
marcador manual na mesa de marcação. 

 

REGRA 3 - BOLA 

1. É necessário um expositor de bolas (em metal) para guardar as 5 bolas junto da mesa do 
marcador (3 bolas para jogar e 2 de reserva). 

2. O segundo árbitro toma posse das 5 bolas de jogo e verifica se todas têm características 
idênticas (cor, circunferência, peso e pressão interior). Em conjunto com o 1º árbitro, 
selecciona as 3 bolas de jogo e as 2 bolas de reserva. O segundo árbitro é o responsável 
por estas bolas ao longo de todo o jogo e verificará se são devolvidas ao responsável pelo 
campo no final do jogo. 

3. Só podem ser usadas bolas de marca e de tipo aprovado pela FIVB (marca e modelo são 
decididos para cada competição). Os árbitros devem verificar isto, e se o logotipo da FIVB 
não estiver impresso nas bolas, não devem iniciar o jogo. 

4. Sistemas das 3 bolas - durante o jogo: 

Seis apanha-bolas deverão ser colocados na zona livre como indica a figura 10 das 
Regras: 

Antes do começo do jogo, os apanha-bolas números 2 e 5, receberão uma bola entregue 
pelo segundo árbitro. 
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Durante o jogo, quando a bola não estiver a ser jogada: 

4.1 Se a bola estiver fora do campo será recuperada pelo apanha-bolas que estiver mais 
próximo e imediatamente enviada ao apanha-bolas que tiver acabado de entregar a sua 
bola ao jogador que vai servir. 

4.2 As bolas são movimentadas entre os apanha-bolas rolando pelo chão (não deve ser 
atirada), enquanto a bola não estiver em jogo, preferentemente pelo lado contrário à 
mesa de marcação. 

4.3 Se a bola estiver no campo, o jogador que estiver mais perto dela deverá imediatamente 
enviá-la para fora do campo, pela linha mais próxima. 

4.4 Quando a bola não está em jogo, o apanha-bolas n.º 2 ou 5 deve dá-la, o mais rápido 
possível, ao jogador que vai servir de forma que o serviço possa ser executado. 

   

 

REGRA 4 - EQUIPAS 

1. Para os Mundiais e Competições Oficiais FIVB (a não ser que esteja especificado nas 
regras da competição), a composição oficial da equipa é de 16 pessoas, compreendendo, 
no máximo 12 jogadores normais que poderão incluir entre eles até 2 Liberos, mais 4 
elementos técnicos. Os 4 elementos técnicos são o treinador, o treinador adjunto, um 
médico (credenciado pela FIVB) e um preparador físico ou fisioterapeuta.                  

Os árbitros devem verificar antes do jogo (durante o protocolo oficial) o número de 
elementos autorizados a sentar-se no banco ou a permanecer em cada área de 
aquecimento.  

 Para além dos jogadores inscritos e do médico credenciado pela FIVB, só mais três 
pessoas (treinador principal, treinador adjunto e preparador físico ou fisioterapeuta) podem 
sentar-se no banco durante a competição. 

Dado que só aos membros da equipa é permitido sentarem-se no banco durante o jogo e 
participar na sessão de aquecimento, mais ninguém pode participar na referida sessão de 
aquecimento oficial (Regra 4.2.2.), e no aquecimento entre os sets.  

2. Para os Mundiais e Competições Oficiais FIVB, o Regulamento Especial da Competição 
como os 12 jogadores permitidos por equipa serão designados para cada jogo. Os 
jogadores devem usar, nos vários jogos, o mesmo número nas suas camisolas. 

3. Regra geral, em jogos ou torneios internacionais, o primeiro árbitro não precisa pedir 
identificação aos jogadores participantes (a identificação dos jogadores já terá sido 
previamente feita pelo Comité de Controlo de jogo ou competição). Se, contudo, houver 
um Regulamento especial que ponha restrições na participação e não houver Comité de 
Controlo, o primeiro árbitro, de acordo com esse Regulamento especial, deverá verificar a 
identificação dos jogadores. Os jogadores excluídos por regulamentos especiais não 
deverão jogar. Se houver opiniões divergentes, o primeiro árbitro deverá escrever a sua 
decisão no boletim de jogo ou em relatório anexo (nos jogos internacionais oficiais deve 
pedir opinião ou decisão ao Subcomité de Recurso). 
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4. O treinador e o capitão de equipa (que verificam e assinam a relação da equipa no boletim 
de jogo) são responsáveis pela identidade dos jogadores registados no boletim de jogo. 

5. O primeiro árbitro deve verificar os equipamentos dos atletas. Se não estiverem conforme 
a Regra 4.3, devem ser trocados. Os equipamentos devem ser sempre uniformes. As 
camisolas devem estar sempre por dentro dos calções e, caso não estejam, é necessário 
pedir aos jogadores de forma educada para o fazerem, especialmente antes dos inícios do 
jogo e de cada set.  

 A tira que identifica o capitão de equipa (8x2 cm) deve estar colocada para que seja visível 
durante todo o jogo. Os árbitros deverão verificar isso antes do início do jogo. 

6. Se as duas equipas apresentarem equipamentos da mesma cor, a equipa inscrita em 
primeiro lugar no programa oficial de jogos, e assim registada no boletim de jogo (antes do 
sorteio) deverá mudar o seu equipamento. 

7. Os equipamentos oficiais das equipas incluem o fato de treino e pólo ou casaco, camisa, 
gravata e calças formais. 

Os membros da equipa (conforme o aprovado no Inquérito Preliminar) devem optar por 
uma das seguintes formas de vestir: 

7.1. Todos usam o fato de treino da equipa e pólo da mesma cor e modelo, ou 

7.2. Todos vestem casaco, camisa, gravata (para os homens) e calças formais das mesma 
cor e modelo, com excepção do preparador físico ou o fisioterapeuta que pode usar o 
fato de treino da equipa e pólo. 

Isto significa se o treinador principal tirar o seu casaco ou camisola do fato de treino todos 
os outros elementos da equipa técnica também o devem fazer ao mesmo tempo de modo 
a apresentarem-se uniformemente vestidos. 

Só os membros da equipa registados no boletim de jogo que se encontram com fato de 
treino vestido têm permissão para estarem dentro do terreno de jogo e zona livre durante o 
aquecimento. 

 

REGRA 5 - RESPONSÁVEIS DAS EQUIPAS 

1. O primeiro árbitro deve identificar o capitão em jogo e o treinador pois só eles podem intervir 
durante o jogo. Os árbitros devem saber durante todo o tempo do jogo quem são os capitães 
em jogo. 

2. Durante o jogo, o segundo árbitro deve verificar se os jogadores suplentes estão sentados no 
banco ou estão na área de aquecimento. Os jogadores, durante os sets, não podem usar 
bolas na área de aquecimento. Nem os elementos da equipa que estão no banco nem os que 
estão na área de aquecimento têm direito de protestar ou pôr em causa as decisões dos 
árbitros. Estes comportamentos deverão ser sancionados pelo primeiro árbitro. 
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3. Se o capitão de equipa em campo pedir uma explicação sobre a aplicação, pelos árbitros, das 
Regras, o primeiro árbitro deverá dar-lha, se necessário não só através da repetição dos seus 
gestos, mas também na língua oficial da FIVB (Inglês, nos jogos internacionais), falando de 
forma breve e usando a terminologia oficial das Regras. O capitão em jogo tem unicamente o 
direito a pedir explicação sobre a aplicação ou interpretação das Regras feita pelos árbitros, 
em seu nome ou em representação dos outros elementos da equipa (contudo o capitão de 
equipa, se estiver sentado no banco ou na área de aquecimento, não tem este direito). 

4. O treinador não tem direito a solicitar seja o que for à equipa de arbitragem, excepto as 
interrupções regulamentares (tempos mortos e substituições excepcionais). No entanto, se o 
número de interrupções utilizadas ou a pontuação não estiver correctamente indicada no 
quadro de marcação e/ou tiver dúvidas, poderá pedir esclarecimentos ao marcador, quando a 
bola não estiver em jogo. 

 

REGRA 6 - MARCAR UM PONTO, GANHAR UM SET E O JOGO  

Se uma equipa é declarada ausente ou incompleta, o marcador deve completar o boletim de jogo 
conforme o determinado nas Regras. (6.4) 

 

REGRA 7 - ESTRUTURA DO JOGO 

1. A ficha de formação deve ser verificada pelo segundo árbitro e pelo marcador antes deste a 
registar no boletim de jogo. Devem verificar se os números dos jogadores que estão na ficha 
de formação fazem parte da lista dos jogadores já inscrita no boletim do jogo. Se tal não 
acontecer, a ficha de formação deve ser recusada e o segundo árbitro deve solicitar uma outra 
correcta. 

2. No final de cada set, o segundo árbitro pede imediatamente aos treinadores as fichas de 
formação para o set seguinte, para evitar o prolongamento dos três minutos de intervalo entre 
os sets. 

Se o treinador demora sistematicamente o recomeço do jogo, não fornecendo a ficha de 
formação a tempo, o primeiro árbitro deverá sancioná-lo com uma sanção por demora. 

3. Se for cometida uma falta de posição, depois do gesto de falta de posição o árbitro deve 
indicar os dois jogadores. Se o capitão em jogo fizer perguntas ou colocar alguma questão 
sobre essa falta, o segundo árbitro deve, com base a ficha de formação, mostrar-lhe os 
jogadores que cometeram a falta de posição. 

 

REGRA 8 – SITUAÇÕES DE JOGO 

1. É essencial perceber a importância da palavra "completamente" na frase: "A superfície da bola 
que toca no solo está completamente fora das linhas de delimitação". 

2. Os cabos de suporte da rede para além dos 9.50/10 m não pertencem à rede. O mesmo se 
aplica aos postes e cabos. Assim, se a bola toca uma parte exterior da rede, para além das 
bandas laterais (9 m) é considerada como tocando um "objecto estranho" devendo ser apitada 
e assinalada por ambos os árbitros como "bola fora". 
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REGRA 9 - JOGAR A BOLA 

1. Interferência com a acção de jogar a bola pelo juiz de linha, segundo árbitro ou treinador na 
zona livre: 

 se a bola toca num elemento da equipa de arbitragem ou no treinador, é “bola fora” (Regra 
8.4.2). 

 se o jogador se apoia num elemento da equipa de arbitragem ou no treinador para jogar a 
bola é falta do jogador (toque assistido, Regra 9.1.3) e a jogada não é repetida. 

2. É de acentuar que apenas as faltas que são vistas são penalizáveis. O primeiro árbitro só 
deve olhar para a parte do corpo que está em contacto com a bola. No seu julgamento ele não 
deve ser influenciado pela posição corporal ou postura do jogador antes e/ou depois de jogar a 
bola. A Comissão de Arbitragem da FIVB insiste para que os árbitros permitam o toque de 
bola com os dedos ou qualquer outro contacto que seja legal, de acordo com as Regras. 

3. Para melhor se entender o texto da Regra 9.2.2. (A bola não pode ser agarrada nem lançada. 
Pode ressaltar em qualquer direcção):  

Uma bola lançada corresponde a duas acções de jogo, a primeira agarrar e depois lançar a 
bola, enquanto jogar a bola significa que a mesma ressalta do ponto de contacto. 

4. O primeiro árbitro tem de prestar atenção à uniformidade do toque, particularmente no Voleibol 
de hoje, quando a finta de ataque (“amorti”) é usada, mudando a direcção na colocação da 
bola. Deve ser prestada atenção ao facto de num ataque, o "amorti" ser permitido se a bola 
não for agarrada ou lançada. “Amorti” significa atacar a bola com suavidade (completamente 
acima da rede), com uma mão/dedos. 

O primeiro árbitro deverá verificar atentamente os “amortis”. Se a bola depois deste toque não 
ressaltar imediatamente mas for acompanhada pela mão/dedos for lançada é falta, e deve ser 
penalizada. 

5. Deve ser prestada atenção ao facto de uma acção de bloco por parte de um jogador não ser 
legal se ele não se limitar a interceptar a bola mas também a retê-la (ou elevá-la, empurrá-la, 
conduzi-la, lançá-la ou acompanhá-la). Em tais casos, o árbitro deve punir a acção como "bola 
retida" (isto não deverá ser exagerado). 

6. Infelizmente, muitos árbitros não compreendem nem põem em prática correctamente a Regra 
9.2.3.2. Não compreendem concretamente em que situações se pode falar do "primeiro toque 
da equipa". São quatro as situações de primeiro toque da equipa (o qual conta como o 
primeiro dos três toques da equipa): 

6.1   O toque na recepção ao serviço. 

6.2 O toque na defesa a um ataque (não só ao remate mas a todos os ataques; ver Regra    
13.1.1). 

6.3   O toque na bola vinda do bloco adversário. 

6.4   O toque na bola vinda do bloco da própria equipa. 
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7. De acordo com o espírito das competições internacionais, no sentido de encorajar jogadas 
mais longas e acções de jogo mais espectaculares, apenas as violações mais evidentes 
deverão ser penalizadas. Quando um jogador não está em boa posição para jogar a bola, o 1º 
árbitro deve ser menos severo no julgamento das faltas nos contactos de bola. Por exemplo: 

7.1 O passador corre para jogar a bola ou é obrigado a efectuar uma acção muito rápida para 
alcançar a bola e passá-la. 

7.2 Os jogadores são obrigados a correr ou executar acções muito rápidas para jogar a bola 
depois de ela ressaltar do bloco ou de um outro jogador. 

7.3 O primeiro contacto de bola da equipa, pode ser feito livremente, excepto se o jogador 
agarrar ou lançar a bola. 

   

REGRA 10 - BOLA À REDE  

REGRA 11 - JOGADOR À REDE 

1. A Regra (10.1.2) possibilita também recuperar a bola na zona livre da equipa adversária. O 
segundo árbitro e os juízes de linha devem compreender bem esta Regra! Durante o jogo, ao 
movimentarem-se, devem dar espaço de forma a não impedir que um jogador recupere a bola 
para o seu campo! 

Se a bola atravessa o plano vertical da rede, pelo espaço de passagem, para a zona livre 
adversária e é tocada por um jogador na tentativa de a fazer voltar ao seu campo, os árbitros 
devem apitar a falta no momento do contacto e assinalar “bola fora”. 

2. Chamamos a atenção para a Regra respeitante ao contacto do jogador com a rede. “O 
contacto com a rede ou vareta (Regra 11.3.1) não é falta, excepto se interferir com a jogada”. 
Um toque no topo banda superior da rede ou nos 80 cm da vareta que estão acima da rede 
por um jogador durante a acção de jogar a bola é sempre considerado como uma 
interferência na jogada.  

A acção de jogar a bola apenas é considerada para jogadores que estejam perto da bola e a 
tentem jogar. A atenção deve incidir na seguinte situação:  

Se um jogador estiver na sua posição de jogo no seu campo, e uma bola for enviada do 
campo adversário para a rede levando a que esta toque nesse jogador (Regra 11.3.3.), não é 
cometida nenhuma falta por este último. 

3. Chama-se a atenção dos árbitros para o facto dos cabos de suporte da rede para além dos 
9.50/10m não pertencerem à rede. O mesmo se aplica aos postes bem como à parte da rede 
exterior às varetas. Assim, se um jogador tocar uma parte exterior da rede (rede exterior ás 
varetas, cabos, postes, etc.) nunca é falta, a não ser que afecte a estrutura da rede.  

4. Os árbitros devem distinguir entre penetração no campo adversário para além da linha central 
com o pé ou com qualquer parte do corpo acima dos pés.  

Quando a penetração é com o pé, uma parte do mesmo deve permanecer em contacto ou por 
cima da linha central. 

5. Tendo em consideração a alta qualidade das equipas participantes, o jogo junto à rede é de 
fundamental importância e por isso, os árbitros devem estar particularmente atentos 
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especialmente nas situações em que a bola toca ligeiramente as mãos dos blocadores e sai 
fora do terreno de jogo. 

6. De modo a facilitar o trabalho de cooperação entre os dois árbitros deve fazer-se a seguinte 
divisão de trabalho: o primeiro árbitro deverá concentrar-se em todo o comprimento da rede 
(toda a banda branca superior da rede) do lado dos atacantes e o segundo árbitro deverá 
concentrar-se em todo o comprimento da rede do lado dos blocadores. 

 

REGRA 12 - SERVIÇO 

1. Para se autorizar a execução do serviço, não é necessário verificar se o jogador que vai servir 
está pronto – só se deve verificar se o jogador que vai servir está na posse da bola.  

2. Antes de o primeiro árbitro apitar para o serviço deve verificar se foi solicitada pela TV uma 
repetição da jogada e, em caso afirmativo, atrasar o início da jogada.  

3. O primeiro árbitro e os juízes de linha correspondentes devem prestar atenção ao jogador que 
vai servir no momento do batimento da bola ou na impulsão, no caso dum serviço em 
suspensão. Os juízes de linha devem sinalizar imediatamente se uma falta for cometida, e o 
primeiro árbitro deve assinalá-la. O jogador que serve pode começar o seu movimento de 
serviço fora da zona de serviço, mas deve estar dentro dela no momento do contacto (ou ter 
estabelecido contacto com o solo dentro da zona antes do salto). 

4. No momento do serviço, o primeiro árbitro deve observar a equipa que está a servir, enquanto 
o segundo árbitro observa a equipa que recebe. 

5. Se o jogador que vai servir não se deslocar normalmente para a zona de serviço ou não 
aceitar a bola do apanha-bolas provocando intencionalmente uma demora, a equipa pode 
receber uma sanção por demora. 

Nota: Muitos árbitros e jogadores interpretam mal o texto da Regra, pensando que os oito 
segundos começam a contar apenas a partir do momento em que o jogador lança ou larga a 
bola para executar o serviço. Não é assim! A Regra diz claramente: “… depois do primeiro 
árbitro apitar para o serviço”. 

6. O gesto n.º 19 é o que deve ser usado, pelos árbitros, para assinalar a bola que, no serviço, 
toca na rede e não fica em jogo.  

 

REGRA 13 - ATAQUE  

1. Para compreender melhor a Regra 13.2.4 deve prestar-se atenção ao facto de, neste caso, 
apenas se deve verificar a posição da bola e não a posição dos jogadores. Só é falta se esse 
ataque for efectivo, e então o primeiro árbitro deve apitar esta falta. 

2. Quando se controla os ataques dum jogador defesa ou do Libero, é importante compreender 
que esta falta só é cometida quando o ataque é efectivo (quando a bola atravessa 
completamente o plano vertical da rede ou é tocada por um dos blocadores adversário).   
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REGRA 14 - BLOCO  

1. O blocador tem direito a blocar qualquer bola no espaço do adversário passando as mãos por 
cima da rede desde que: 

 a bola, depois do primeiro ou segundo toque da equipa adversária, for direccionada para o 
campo do blocador, e 

 nenhum jogador da equipa adversária estiver suficientemente perto da rede, na zona da 
jogada, para continuar essa acção. 

 Contudo, se um jogador adversário estiver próximo da bola e prestes a jogá-la, o toque do 
bloco é falta, se o blocador tocar a bola antes ou durante a acção de jogar a bola do 
adversário, pois impede a acção do mesmo. 

Depois do terceiro toque do adversário, todas as bolas podem ser blocadas no espaço do 
adversário. 

2. Toques e passes (não ataques) que não cruzem a rede em direcção ao campo adversário, 
não podem ser blocados, excepto depois do terceiro toque. 

3. Se um dos blocadores colocar as suas mãos do outro lado da rede e atacar a bola em vez de 
fazer uma acção de bloco, comete falta. (a expressão " do outro lado da rede " significa passar 
as mãos sobre a rede para o espaço adversário). 

4. O texto da Regra 14.6.3 "Blocar o serviço do adversário" significa que um jogador faz um 
bloco efectivo numa bola proveniente do serviço. 

5. Desde que a bola passou a poder tocar qualquer parte do corpo, se numa acção de bloco, a 
bola tocar os pés, não é falta e é ainda um bloco! 

 

REGRA 15 - INTERRUPÇÕES DE JOGO REGULAMENTARES 

1. Tempos Mortos (TM) e Tempos Mortos Técnicos (TMT)  

1.1. Quando o treinador solicita um Tempo Morto (TM) deve usar o gesto oficial. Se apenas se   
levantar, pedir oralmente ou accionar a buzina, os árbitros não devem autorizar o pedido. 
Se o pedido de Tempo Morto (TM) é rejeitado, o primeiro árbitro deve decidir se há uma 
intenção de demorar o jogo e em caso afirmativo sancioná-la de acordo com as Regras. 

1.2. O marcador assistente deve usar a buzina ou outro meio parecido para assinalar cada 
Tempo Morto Técnico (TMT) logo que uma equipa atinja os 8º e 16º pontos do set (não é 
da responsabilidade do segundo árbitro). O mesmo se passa quando termina o TMT. O 
apresentador anuncia para o primeiro TMT do set: “primeiro TMT”. No final do mesmo dirá 
“fim do primeiro TMT”. O mesmo procedimento é aplicado ao segundo TMT. O segundo 
árbitro deve estar atento para que os jogadores não regressem ao terreno de jogo antes 
do toque da buzina que assinala o fim do TMT. Naturalmente, se houver algum problema 
com o trabalho do marcador assistente o segundo árbitro deve controlar o mesmo sob o 
seu ponto de vista. 
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2. Procedimentos nas substituições 

2.1. O segundo árbitro deve colocar-se entre o poste e a mesa de marcação e – a não ser que 
o marcador o informe que a substituição é irregular – faz o sinal (cruzando os braços) aos 
jogadores, para que efectuem a troca através da linha lateral. 

No caso de substituições múltiplas, o segundo árbitro deve esperar pelo sinal manual do 
marcador de que a substituição anterior foi registada e então prosseguirá com a 
substituição seguinte. 

2.2. Nas substituições múltiplas, as substituições devem ser feitas uma de cada vez: primeiro 
um par de jogadores – um jogador sai do campo e o substituto entra, de seguida outra 
etc., de forma a permitir que o marcador registe e verifique uma de cada vez. No entanto, 
se no momento do pedido da substituição múltipla, algum dos substitutos não estiver junto 
da zona de substituição pronto para entrar em campo, a substituição deve ser rejeitada 
sem penalização. Por esta razão, os jogadores não envolvidos em qualquer substituição 
específica devem manter-se fora da zona de substituição. 

2.3. É muito importante ter a certeza que os jogadores se movimentam rápida e calmamente.  

O novo método de substituição é aplicado para manter a fluidez do jogo e evitar demoras 
durante o processo de substituição. 

De acordo com o novo método, as sanções por demora quando os substitutos não estão 
prontos para entrar em jogo devem ser minimizadas. 

É da responsabilidade do segundo árbitro e do marcador não usar o apito ou a buzina se 
o jogador substituto não estiver pronto conforme o regulamentado (Regras 15.10.3a e 
15.10.4). Se não foi causada qualquer demora, o pedido de substituição deve ser 
rejeitado pelo segundo árbitro sem qualquer sanção. 

 

3. Quando um jogador se lesiona, o primeiro árbitro deve pedir que seja substituido. Em caso de 
lesão grave os árbitros devem interromper imediatamente o jogo e permitir que a equipa 
médica da equipa entre no terreno de jogo. A substituição excepcional devido a lesão, pode 
ser feita livremente, sem levar em atenção as "limitações de substituições", por qualquer 
jogador que não esteja no terreno de jogo no momento da lesão (Regra 15.7). Ter atenção a 
esta Regra que refere que, o jogador lesionado substituído através duma substituição 
excepcional não pode reentrar no jogo. Uma substituição excepcional nunca conta como uma 
substituição regulamentar. 

Os árbitros devem distinguir claramente entre substituições irregulares (quando uma equipa 
faz uma substituição irregular e o jogo é reiniciado sem que o marcador ou o segundo árbitro o 
detectem, Regra 15.9), e o pedido para uma substituição irregular, a qual, no momento do 
pedido, o marcador ou o segundo árbitro verificam que é irregular (Regra 16.1.3) e que é 
rejeitada e sancionada com uma sanção por demora 

4. Um pedido para substituição antes do início de um set é permitido e deve ser registado como 
uma interrupção normal de jogo nesse set. Neste caso o treinador deve fazer o pedido de 
substituição usando o gesto oficial. 



CCaapp..  11  --  DDIIRREECCTTIIVVAASS  DDEE  AARRBBIITTRRAAGGEEMM    EE    IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  22001122  

 

CONSELHO DE ARBITRAGEM  -13- Alterado em Fevereiro 2012 

 

5. Os árbitros devem estudar cuidadosamente e compreender exactamente a Regra que 
regulamenta os “pedidos improcedentes” (Regra 15.11):  

 o que significa “pedido improcedente” 

 quais os casos típicos 

 qual é o procedimento a ser seguido em tais casos 

 o que deverá ser feito se uma equipa o repetir no mesmo set. 

Durante o jogo, o primeiro árbitro deverá verificar se o segundo árbitro aplica esta Regra 
correctamente. 

O segundo árbitro deve certificar-se de que qualquer pedido improcedente é registado na sua 
secção especial no boletim de jogo. 

6. Deve ser feita a distinção entre a “troca do Libero” (Regra 19.3.2) e a substituição regular, que 
tem de ser autorizada pelo segundo árbitro ou pelo marcador e registada no boletim de jogo 
(Regras 15.5 – 15.10). O marcador assistente regista as substituições e trocas do Libero num 
boletim próprio para o efeito (R6), de tal modo que o número do jogador trocado pelo Libero 
seja conhecido em qualquer momento do jogo. 

 

REGRA 16 - DEMORAS DE JOGO 

1. O árbitro deve estar perfeitamente familiarizado com os princípios, bem como com todos os 
tipos e sanções por demora de jogo. Mais propriamente, ele deve saber exactamente a 
diferença entre um pedido improcedente e uma demora de jogo. 

2. Os árbitros devem impedir todas as demoras, quer sejam intencionais ou não. 
Exemplo de demora: 

Um jogador demora o jogo ao pedir ao árbitro autorização para apertar os atacadores dos 
sapatos. À primeira vez o mesmo deve ser imediatamente sancionado com uma "sanção 
por demora”.  

Principais causas de demoras (entre outras): 

 Substituições 
 Tempos mortos 
 Limpeza do solo 

Qualquer jogador que solicite ao árbitro autorização para apertar os atacadores dos sapatos 
mostra a sua intenção de demorar o jogo e deve ser sancionado com uma "sanção por 
demora”.  

3. As sanções por demora de jogo são aplicadas à equipa, e não se referem a condutas 
incorrectas de jogadores, mesmo nos casos em que foi claramente apenas um jogador o 
causador da demora. 

4. Deve ter-se atenção ao facto de a “advertência por demora” não ser apenas indicada por um 
gesto (n.º 25) sem cartão, mas também registada no boletim de jogo, na coluna das sanções 
W (em oposição à “advertência por conduta incorrecta menor” que não tem gesto oficial, nem 
é registada no boletim de jogo). Contudo, a “penalização por demora” é indicada com o cartão 
amarelo e também registada no boletim de jogo, na coluna das sanções P. 
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5. Limpeza do solo                                                                                                                                                                   

O objectivo principal dos procedimentos que se seguem é o de garantir a segurança dos 
jogadores e o decorrer normal do jogo, evitando que sejam os próprios jogadores a 
procederem à limpeza do solo.  

5.1. Auxiliares e material de limpeza (Para Portugal ver Cap.6 – Organização de jogos) 

5.1.1. Auxiliares de limpeza 

Quatro auxiliares de limpeza em cada campo = oito auxiliares de limpeza no total. Devem 
estar muito bem treinados para desempenharem esta tarefa; é bom que sejam jogadores 
de voleibol com experiência. 

5.1.2. Equipamento de limpeza 

 Seis rodos com um metro de largura. 

 Três rodos devem estar junto de cada área de aquecimento. 

 Oito toalhas absorventes (tamanho mínimo de 40x40cm e máximo de 40x80cm); 
quatro (2-2) devem estar disponíveis junto da mesa de marcação e quatro (2-2) com 
os auxiliares de limpeza sentados em bancos baixos.  

5.1.3. Colocação dos auxiliares de limpeza (Diagrama A) 

5.1.3.1 Um auxiliar de limpeza rápido em cada campo (2 no total) atrás do segundo 
árbitro, sentados nos calcanhares (prontos a correr para a zona molhada) 

5.1.3.2 Três auxiliares de limpeza junto de cada área de aquecimento (6 no total) 
sentados em bancos baixos (1 auxiliar de limpeza rápido e 2 normais). 

5.1.3.3 Os auxiliares de limpeza devem prestar atenção à sua colocação de modo a não 
taparem a visibilidade dos painéis de publicidade que estão à volta da área de 
jogo, especialmente atrás da plataforma do primeiro árbitro. 

5.2. Como se limpa o terreno de jogo 

Para assegurar a continuidade do jogo e terminar com as demoras tácticas, a FIVB 
tomou as seguintes decisões: 

5.2.1. Durante os Tempos Mortos (TM), Tempos Mortos Técnicos (TMT) e nos intervalos: 

Três auxiliares de limpeza juntam-se de forma limparem o seu respectivo campo. Os três 
auxiliares de limpeza colocados junto da área de aquecimento devem trazer os três rodos 
até à linha lateral, na zona de ataque, junto do segundo árbitro 

Três auxiliares de limpeza de cada lado do terreno de jogo começam a limpar a superfície 
de jogo em serpentina conforme o esquema do Diagrama A. 
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5.2.2. Quando a bola não está em jogo (entre duas jogadas), e se necessário: 

5.2.2.1. Quando um auxiliar de limpeza rápido se apercebe que há uma zona molhada 
no campo, levanta uma mão, assinala a zona molhada e espera pelo fim da 
jogada. Imediatamente após o apito do árbitro a dar por finda a jogada, somente 
os auxiliares de limpeza (até 2 por campo) que levantaram a mão (com duas 
toalhas absorventes) devem correr até à zona molhada. Em cada campo, o 
auxiliar de limpeza rápido que está colocado atrás do segundo árbitro cuida da 
zona de ataque respectiva. 

Os dois auxiliares de limpeza rápidos sentados junto das áreas de aquecimento 
devem observar com atenção as zonas molhadas no fundo do seu campo, para 
as poderem limpar mal o árbitro apite para terminar a jogada.  

Se houver mais do que uma zona molhada para um determinado auxiliar de 
limpeza, a principal prioridade são as que se encontram na zona de ataque. As 
zonas molhadas no fundo do campo ou na zona livre ficam para segundo lugar. 

5.2.2.2. Imediatamente após uma limpeza rápida o auxiliares de limpeza deve voltar à 
sua posição, utilizando o caminho mais curto para sair do terreno de jogo. 

5.2.2.3. O tempo médio para limpar uma zona molhada não deve ultrapassar 6 a 8 
segundos entre o fim da jogada e o apito do primeiro árbitro a autorizar o 
próximo serviço. Nenhuma demora de jogo deve ser causada pelos auxiliares de 
limpeza.  

5.2.2.4. Os árbitros não se devem envolver nas operações de limpeza. No entanto o 
primeiro árbitro tem autoridade para regular estas acções quando o jogo é 
perturbado pelos auxiliares de limpeza, ou se estes não estão a desenvolver 
bem o seu trabalho. 

5.2.2.5. Os jogadores e os treinadores não têm direito a pedir aos auxiliares de limpeza 
para limparem uma zona molhada, ou influenciá-los quando estes estão a limpar 
a superfície de jogo.   

5.3. Responsabilidades dos jogadores 

Se os jogadores, sob a sua inteira responsabilidade, limparem a superfície de jogo com 
os seus próprios toalhetes, o primeiro árbitro não tem de esperar que a limpeza termine e 
que os jogadores se coloquem nas suas posições. Se não estiverem nas posições 
correctas, no momento em que o serviço é efectuado, os árbitros devem assinalar a 
respectiva falta de posição. 

5.4. Responsabilidades do Delegado Técnico/Membro do Júri 

Se as circunstâncias o requererem, e se vir que uma parte da zona de ataque está 
escorregadia, o Delegado Técnico /Membro do Júri (e só ele) pode solicitar ao segundo 
árbitro para que chame os auxiliares de limpeza, quando a bola não estiver em jogo. 
Neste caso devem levar toalhas grandes para limparem a zona escorregadia indicada 
pelo segundo árbitro. Uma vez realizado o trabalho regressam imediatamente aos seus 
lugares. 
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REGRA 17 - INTERRUPÇÕES DE JOGO EXCEPCIONAIS 

Se um jogador lesionado não puder ser substituído nem regulamentar nem excepcionalmente são-
lhe concedidos 3 minutos para a sua recuperação, mas apenas uma única vez para o mesmo 
jogador durante todo o jogo. 

 

REGRA 18 - INTERVALOS E TROCAS DE CAMPO  

1. Durante os intervalos os jogadores podem aquecer com bolas na zona livre, desde que estas 
não sejam as bolas do jogo. 

2. No set decisivo, quando uma equipa obtém 8 pontos, procede-se à troca de campo (se o 8º 
ponto foi feito pela equipa que recebe, esta equipa deve fazer uma rotação depois da 
mudança de campo, e antes do seu serviço – deve ser verificado pelo marcador e árbitros). 

3. Durante os intervalos, as três bolas ficam em poder dos apanha-bolas n.ºs 2 e 5. Estes não 
estão autorizados a entregá-las aos jogadores para aquecimento. Antes do set decisivo o 
segundo árbitro entrega a bola ao primeiro jogador a servir. Durante os tempos mortos, 
substituições e durante a troca de campo no set decisivo ao ser atingido o 8º ponto, o segundo 
árbitro não fica com a bola. As bolas ficam com os apanha-bolas. 

 

REGRA 19 – O JOGADOR LIBERO 

1. No caso de a equipa ter dois Liberos, o Libero inicial é inscrito na primeira das duas linhas 
especiais reservadas para os Liberos, o mais tardar até ao momento em que o treinador 
assina o boletim de jogo.  

2. Se o treinador quiser substituir o Libero inicial pelo Libero de reserva o procedimento é 
igual ao de uma substituição. 

3.  No caso de lesão do Libero inicial, e se não houver Libero de reserva na relação dos 
jogadores da equipa ou este (actualmente em jogo) se lesionar, o treinador pode 
redesignar como novo Libero um dos jogadores que não esteja em campo no momento da 
redesignação (regra 19.4.2).  

O procedimento será igual ao da troca se a redesignação for realizada imediatamente após 
a lesão, ou igual ao procedimento da substituição se a redesignação for realizada mais 
tarde.  

4. Tome atenção à diferença entre a substituição excepcional de um jogador lesionado 
quando qualquer jogador que não está em campo no momento da lesão (excepto o Libero 
e o jogador que trocou com ele) pode substituir o jogador lesionado comparada com a 
redesignação (excepto o Libero inicial) de um novo Libero, quando qualquer jogador que 
não está em campo no momento da redesignação pode substituir o Libero lesionado! 
Lembre-se que a redesignação de um novo Libero é uma opção que o treinador pode usar 
ou não. 

5. De modo a perceber correctamente o significado da Regra 19.3.2 os árbitros devem tomar 
atenção à diferença entre a redacção da regra 25.2.2.2 a qual especifica que o marcador 
deve assinalar qualquer erro na ordem de serviço imediatamente após a execução do 
serviço e a Regra 26.2.2.2 que diz que o marcador assistente deve avisar os árbitros de 
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qualquer falta na troca do Libero sem mencionar “depois da execução do serviço. Isso 
significa que o marcador assistente deve avisar imediatamente os árbitros da falta na 
troca do Libero e a Regra 7.7.2 deve ser aplicada só no caso do marcador assistente se 
ter esquecido de avisar e uma jogada (ou mais) tiver tido lugar. 

6. A autorização para que um Libero lesionado possa voltar a jogar num jogo seguinte será 
decidida pelo Comité de Controlo específico do Campeonato. 

 

REGRA 20 - CONDUTA EXIGIDA 

REGRA 21 - CONDUTA INCORRECTA E SUAS SANÇÕES 

1. É absolutamente necessário o estudo muito cuidado destas Regras no sentido de entender o 
seu novo espírito, o texto e as escalas de sanções por condutas incorrectas.  

2. É importante lembrar, que de acordo com a Regra 20.2.1, o comportamento dos participantes 
deve ser respeitoso e cortês, mesmo com os membros do Comité de Controlo, os seus 
companheiros de equipa e os espectadores. Os árbitros não podem ignorar isto. 

3. A Regra 21.1 trata das “condutas incorrectas menores” que não são objecto de sanções. 
Apenas uma advertência, verbal ou gestual, é dada à equipa através do capitão em campo ou 
a outro elemento da equipa verbalmente ou por um gesto (sem cartões, nem registo no 
boletim de jogo). 

4. A Regra 21.2 trata das “condutas que dão origem a sanção”. De acordo com esta Regra os 
comportamentos ofensivos e agressivos são severamente sancionados. São registados no 
boletim de jogo de acordo com a escala de sanções. O princípio é que a repetição de tais 
atitudes no mesmo jogo origina uma sanção mais pesada por cada conduta incorrecta que se 
siga. 

5. A aplicação das sanções aos elementos da equipa por condutas incorrectas é decidida pelo 
primeiro árbitro: 

5.1  O elemento da equipa está em campo: 

O primeiro árbitro apita (normalmente quando a bola não está em jogo, mas logo que 
possível se a falta é muito grave). Chama o prevaricador junto da sua plataforma. Quando 
este está junto da mesma, o primeiro árbitro mostra-lhe o (s) cartão (ões) apropriado(s) 
dizendo: “Está penalizado (ou expulso ou desqualificado)”. 

O segundo árbitro confirma esta acção e imediatamente dá instruções ao marcador para 
registar a sanção adequada no boletim de jogo.  

Se o marcador, baseado em informações do boletim de jogo, constata que a decisão do 
primeiro árbitro não está conforme as Regras, como por exemplo, contraria a escala de 
sanções, deve informar imediatamente o segundo árbitro. Este, depois de verificar o aviso 
feito pelo marcador, informa o primeiro árbitro que deve, então, corrigir a sua primeira 
decisão. Se o primeiro árbitro não aceitar as observações do segundo árbitro e marcador, 
este deve escrever a decisão do primeiro árbitro no quadro "Observações”. 

5.2  O elemento da equipa não está em campo: 

O primeiro árbitro apita, chama o capitão em jogo para junto da sua plataforma, e 
mostrando o(s) cartão(ões) apropriado (s), diz: “o jogador nº X ou outro elemento da 
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equipa (treinador, etc.) está penalizado (ou expulso ou desqualificado)”. O capitão em jogo 
informa o respectivo elemento que se deve levantar e aceitar a sanção levantando o braço. 

Enquanto o elemento da equipa tem o braço levantado, o primeiro árbitro mostra o(s) 
cartão(ões) dum modo perceptível tanto pelas equipas, como pelo segundo árbitro, 
marcador e público. 

5.3   Procedimentos para as sanções entre os sets: 

  No caso de uma penalização, o primeiro árbitro deve mostrar o cartão no início do set 
seguinte. Se acontecer durante um Tempo Morto Técnico (TMT), o operador do marcador 
mudará o resultado depois do fim do Tempo Morto Técnico (TMT). 

  No caso de uma expulsão ou desqualificação, o primeiro árbitro deve chamar 
imediatamente o capitão em jogo para informar o treinador interessado acerca do tipo de 
penalização (impedindo uma dupla penalização para a equipa) o que será formalmente 
seguido da amostragem dos cartões no início do set seguinte 

6. Durante o jogo os árbitros devem estar atentos à disciplina, agindo com segurança e rapidez 
quando aplicam as sanções por conduta incorrecta aos jogadores ou a outros membros da 
equipa. Os árbitros devem ter presente que a sua função é avaliar as acções dos jogadores e 
não “andar à procura” de pequenas faltas individuais. 

É necessário que os árbitros, jogadores e treinadores estudem a diferença entre conduta 
incorrecta, sanção por demora e os seus gestos oficiais! 

 

REGRA 22 - EQUIPA DE ARBITRAGEM E PROCEDIMENTOS 

1. É muito importante que os árbitros assinalem o fim de uma jogada apenas nos seguintes dois 
casos: 

 quando tiverem a certeza de que uma falta foi cometida ou há uma interferência alheia ao 
jogo 

 quando tiverem identificado a natureza da mesma. 

2. Para informar com exactidão as equipas (o público, os telespectadores, etc.), da natureza da 
falta assinalada, os árbitros têm de utilizar os gestos oficiais (ver Regras 23.2 e 28.1). Só estes 
gestos podem ser usados e não outros (gestos nacionais, pessoais, ou estilos próprios de 
execução). 

3. Devido à grande velocidade do jogo, podem surgir problemas no que diz respeito a erros de 
arbitragem. Para prevenir esses tipos de erros, os elementos da equipa de arbitragem devem 
colaborar de perto; após cada jogada devem olhar uns para os outros de modo a confirmar a 
sua decisão. 

 

REGRA 23 - PRIMEIRO ÁRBITRO 

1. O primeiro árbitro deve cooperar sempre com os outros membros da equipa de arbitragem 
(segundo árbitro, marcador, juizes de linha). Deve deixá-los actuar dentro das suas 
competências e autoridade. Deve desempenhar a sua actividade de pé. 
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 Por exemplo: depois de apitar para o final de uma jogada, deve olhar imediatamente para os 
seus colegas (e só depois tomar a decisão final, utilizando os gestos apropriados): 

 Na decisão de uma bola dentro ou fora, deverá sempre olhar para o juiz de linha 
responsável pela linha mais próxima do local onde a bola tocou o solo (apesar de não ser 
juiz de linha, naturalmente que o primeiro árbitro tem o direito, se necessário, de corrigir os 
seus colegas). 

 Durante o jogo o primeiro árbitro deve olhar frequentemente para o segundo árbitro, que se 
encontra de frente para si (se possível, depois de cada jogada e também antes do apito 
para execução do serviço), para verificar se este está ou não a sinalizar alguma falta (ex. 
quatro toques, dois toques, etc.). 

2. A questão de saber se a bola "fora" foi ou não previamente tocada pela equipa que defende 
(por ex. pelo blocador) deve ser verificada quer pelo primeiro árbitro quer pelos juizes de linha. 
É, contudo, o primeiro árbitro que toma a decisão final através dos gestos oficiais, depois de 
observar a informação dos outros membros da equipa de arbitragem (o árbitro nunca deve 
perguntar ao jogador se a bola lhe tocou ou não). 

3. Deve sempre certificar-se de que o segundo árbitro e o marcador dispõem do tempo suficiente 
para realizarem as suas tarefas administrativas e trabalho de registo, por exemplo se o 
marcador teve tempo suficiente para verificar a legalidade de um pedido de substituição e 
fazer o respectivo registo. Se o primeiro árbitro não der aos seus colegas tempo suficiente 
para levarem a cabo as suas tarefas, o marcador e o segundo árbitro nunca poderão 
acompanhar a fase seguinte do jogo, podendo por isso incorrer em diversos erros de 
arbitragem. Se o primeiro árbitro não conceder o tempo necessário para controlo e registo dos 
factos, o segundo árbitro deverá interromper o jogo, apitando. 

4. O primeiro árbitro pode alterar qualquer das decisões dos seus colegas ou mesmo uma 
decisão sua. Se tomou uma decisão (apitando) e depois vê que os seus colegas (segundo 
árbitro, juizes de linha e marcador) tomaram uma decisão contrária, pode: 

 se tiver a certeza de que tem razão, manter a sua decisão; 

 se concluir que estava errado, mudar a sua decisão; 

 se concluir que as faltas foram cometidas simultaneamente por ambas as equipas 
(jogadores), deve ordenar a repetição da jogada. 

 se ele considera que a decisão do segundo árbitro foi errada, pode alterá-la. Por exemplo: 
se o segundo árbitro assinalou uma falta posicional cometida pela equipa que recebe e o 
primeiro árbitro verificar, imediatamente, ou após o protesto pelo capitão em jogo que a 
posição estava correcta, não deve aceitar a decisão do segundo árbitro, ordenando a 
repetição da jogada. 

5. Se o primeiro árbitro chegar à conclusão de que um dos outros elementos da equipa de 
arbitragem não está a desempenhar correctamente o seu trabalho ou não está a ser objectivo, 
deve substitui-lo. 

6. Apenas o primeiro árbitro pode aplicar sanções por conduta incorrecta e de "demora" - o 
segundo árbitro, o marcador e os juizes de linha não têm esse direito. Se qualquer um dos 
outros elementos da equipa de arbitragem notar qualquer irregularidade deve assinalá-la e 
dirigir-se ao primeiro árbitro para o informar da situação. Apenas o primeiro árbitro aplica 
sanções. 
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REGRA 24 - SEGUNDO ÁRBITRO 

1. O segundo árbitro deve ter a mesma competência que o primeiro árbitro para o substituir em 
caso de falta ou se não estiver em condições de continuar o seu trabalho. 

2. A autoridade e responsabilidades do segundo árbitro estão claramente expressas nesta Regra 
e deve estudar bem as suas responsabilidades, nomeadamente nos casos em que ele “deve 
decidir, apitar e assinalar as faltas” durante o jogo (ver Regra 24.3.2). 

3. Numa jogada junto à rede, o segundo árbitro deve concentrar-se no controlo dos contactos 
com a rede, ultrapassagem da linha central, e nas acções de jogo ilegais do lado do bloco 
(equipa que defende). 

Deve ser prestada atenção à alteração da regra que regulamenta o contacto faltoso de um 
jogador com a rede. O lema do novo texto é de que tocar na rede não é falta. Só é falta se o 
toque na rede do jogador interferir com a jogada. 

4. O segundo árbitro também deve verificar com cuidado se, antes ou durante o jogo, os 
jogadores estão em posição correcta, com base nas fichas de formação das equipas. Neste 
trabalho o segundo árbitro é auxiliado pelo marcador, que pode informar qual o jogador que 
está na posição l (posição de serviço). Com base nesta informação, e rodando a ficha de 
formação na sua mão, no sentido dos ponteiros do relógio, o segundo árbitro pode determinar 
exactamente a ordem de rotação (posição) correcta de cada equipa. Quando está a verificar 
as posições deve colocar-se com a posição II à sua esquerda ou IV à sua direita, 
respectivamente, junto do jogador indicado pelo marcador, e de frente para a rede pode situar 
os outros jogadores seguindo a ordem indicada na ficha de formação, começando no jogador 
da posição l. Não deve, oral ou gestualmente indicar a qualquer jogador a sua posição. Se 
houver alguma discrepância entre as posições dos jogadores em campo e a ficha de 
formação, o segundo árbitro deve chamar o capitão em jogo ou o treinador a fim de confirmar 
a posição correcta dos jogadores. 

5. O segundo árbitro deve tomar atenção ao facto de a zona livre ter de estar sempre 
desimpedida de obstáculos que possam causar lesões aos membros da equipa (garrafas com 
líquidos, mala dos primeiros socorros, placas de substituição, etc.).  

6. Durante os Tempos Mortos (TM) ou Tempos Mortos Técnicos (TMT) o segundo árbitro não 
deve ficar numa posição estática. Deve ajustar a sua forma de se movimentar, virando -se: 

 Para junto dos auxiliares de limpeza, para se certificar que eles, em grupo, tomam a sua 
posição atempadamente. 

 Para as equipas, para ter a certeza que se deslocam para junto dos bancos. 

 Para junto do marcador, para controlar o seu trabalho 

 Para o marcador assistente a fim de obter informações acerca das posições dos Liberos  

 Novamente para os auxiliares de limpeza para controlar o seu trabalho 

 Para o primeiro árbitro, para receber ou dar informações se for necessário 
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ÁRBITRO DE RESERVA 

As seguintes actividades estão sob a responsabilidade do Árbitro de Reserva: 

1. Substituir o segundo árbitro em caso de ausência, caso não esteja em condições de continuar 
o seu trabalho ou no caso do segundo árbitro ter de substituir o primeiro. 

2. Controlar as placas de substituição antes do jogo e entre os sets. 

3. Verificar a operacionalidade das buzinas antes e entre os sets, caso haja algum problema.  

4. Ajudar o segundo árbitro a manter livres a zona livre e as áreas de penalização. 

5. Controlar os jogadores suplentes nos bancos e nas zonas de aquecimento. 

6. Dar ao segundo árbitro duas bolas de jogo, imediatamente após a apresentação das equipas 
iniciais. 

7. Dar ao segundo árbitro a bola de jogo depois deste ter terminado a verificação da posição dos 
jogadores em campo. 

8. Ajudar o segundo árbitro na orientação do trabalho dos auxiliares de limpeza. 

 

REGRA 25 - MARCADOR 

1. O trabalho do marcador é muito importante, particularmente durante os jogos internacionais, 
nos quais os membros da equipa de arbitragem e as equipas são de países diferentes. Todos 
os árbitros internacionais bem como os juízes de linha devem saber preencher o boletim de 
jogo, e se tal for necessário devem ser capazes de fazer o trabalho dum marcador. 

2. O marcador:  

2.1. Deve verificar - depois de receber as fichas de formação e antes do início de cada set - se 
os números inscritos nessas fichas fazem parte da relação de jogadores da equipa. (se 
não, deve comunicar esse facto ao segundo árbitro). 

2.2. Deve comunicar ao segundo árbitro o 2º tempo morto e a 5ª e 6ª substituições de cada 
equipa (o qual comunica a mesma informação ao primeiro árbitro e ao treinador). 

2.3. Deve cooperar atentamente durante o processo de substituição: 

2.3.1. O segundo árbitro depois de confirmar a substituição, apitando, ou vendo que a 
substituição foi confirmada pelo toque da buzina do marcador, dirige-se para uma 
posição entre o poste e a mesa do marcador, onde possa ver o jogador substituto e o 
marcador. O jogador substituto vai para a linha lateral com a respectiva placa de 
substituição. A não ser que o marcador informe que a substituição é irregular, o 
segundo árbitro autoriza a substituição dos jogadores fazendo o sinal de cruzar os 
braços. 

2.3.2. O segundo árbitro depois de verificar o sinal de “OK” por parte do marcador, vai para 
a sua posição para que se inicie a próxima jogada e repete o gesto para o primeiro 
árbitro, que pode apitar para o próximo serviço. Nesse momento o marcador 
concentra-se no jogador que vai executar o serviço para ver se a rotação está 
correcta ou não. Se houver erro, imediatamente após o batimento da bola no serviço, 
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interrompe o jogo com a buzina, mas nunca antes de o serviço ser executado. O 
segundo árbitro deve dirigir-se à mesa para controlar a decisão do marcador e 
informar as equipas e o primeiro árbitro da situação. 

2.3.3. O marcador tem de olhar para o jogador substituto na zona de substituição e 
comparar o número da sua camisola e o número da placa que está na sua mão com 
as linhas de jogadores iniciais e substitutos do boletim de jogo. Se verificar que a 
substituição é irregular, toca a buzina e levanta imediatamente uma mão, agita-a e 
diz: “ o pedido de substituição é irregular”. Neste caso o segundo árbitro dirige-se 
imediatamente à mesa para verificar, com base nos dados do boletim de jogo, a 
irregularidade do pedido. Se se confirmar a irregularidade, o segundo árbitro deve 
rejeitar o pedido. O primeiro árbitro aplica a sanção à equipa assinalando a “demora”. 
O marcador regista no boletim de jogo, no quadro das “Sanções”, a sanção 
apropriada. O segundo árbitro deve controlar este trabalho do marcador. 

2.3.4. No caso de uma equipa solicitar mais que uma substituição, o processo de 
substituição deve ser feito uma a uma, de modo ao marcador ter tempo para registar 
cada substituição consecutivamente. O marcador deve usar o mesmo processo para 
cada substituição. O marcador olha para o número da placa e para o número da 
camisola do jogador substituto. Se a substituição for legal, o marcador procede ao 
registo da substituição no boletim de jogo e depois mostra que o registo está 
completo levantando ambas as mãos. 

 

REGRA 26 – MARCADOR ASSISTENTE 

1. Senta-se junto ao marcador. Deve substituir o marcador se este não estiver em condições de 
continuar o seu trabalho.  

2. As suas responsabilidades são: 

2.1. Preencher a folha de controlo do Libero (R-6) e verificar a regularidade das trocas do 
Libero durante o jogo. 

2.2. Indicar e controlar o tempo dos Tempos Mortos Técnicos (TMT), tocando a buzina para os 
iniciar e terminar.  

2.3. Manusear o marcador manual colocado na mesa de marcação. 

2.4. Verificar se o operador do quadro de marcação do pavilhão está a indicar correctamente o 
resultado ao público e, se não, corrigi-lo. 

2.5. Durante os Tempos Mortos (TM) e Tempos Mortos Técnicos (TMT) informar o segundo 
árbitro sobre a posição dos Liberos, usando o sinal de “dentro” e “fora”, mas só com uma 
mão para cada equipa. 

2.6. Levar ao Presidente do Júri do jogo, num impresso, a informação acerca da duração de 
cada set e a hora de início e fim do jogo.  

2.7. Quando necessário, ajudar o marcador a tocar na buzina para confirmar e anunciar os 
pedidos de substituição  

3. O nome do marcador assistente deve ser colocado no boletim de jogo, e tem de o assinar no 
fim do jogo. 
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REGRA 27 - JUÍZES DE LINHA 

1. O trabalho dos juízes de linha é muito importante, especialmente nos jogos internacionais de 
alto nível. Todos os candidatos/árbitros internacionais devem conhecer bem o trabalho dos 
juízes de linha, incluindo a componente prática, para o caso de virem a ser designados como 
juízes de linha para jogos internacionais. 

2. Os organizadores devem fornecer aos juízes de linha bandeirolas uniformes. A cor das 
bandeirolas deve contrastar com a cor do piso. Nos Mundiais e competições FIVB a cor deve 
ser vermelha ou amarela. 

3. Os juízes de linha: 

a.  Devem apresentar-se na área de jogo ou na sala de teste de alcoolémia, equipados, 
45 minutos antes do início do jogo (protocolo da FIVB). 

b.  Devem conhecer todas as suas tarefas, mesmo quando só são utilizados dois (ver 
Fig.10 das Regras Oficiais de Voleibol). 

c.  Têm de assinalar todas as faltas que aconteçam junto à linha de que é responsável, 
assim como assinalar as que aconteçam no momento do batimento do serviço. 

d.  Se a bola tocar a vareta, passar por cima dela ou pelo espaço exterior para o campo 
adversário, o juiz de linha mais próximo da direcção da bola deve assinalar a falta. 

e.  As faltas devem ser claramente assinaladas para não haver quaisquer dúvidas de que 
o primeiro árbitro as possa ver. 

4. Os juízes de linha devem descontrair-se entre as jogadas. 

5. Os juízes de linha devem abandonar as suas posições durante os Tempos Mortos (TM) e 
Tempos Mortos Técnicos (TMT), colocando-se nos respectivos cantos da área de jogo.  

 

REGRA 28 - GESTOS OFICIAIS 

1. Os árbitros devem usar unicamente os gestos oficiais internacionais. O uso de quaisquer 
outros sinais é proibido, e só podem ser usados quando for absolutamente necessário para 
ser compreendido pelos membros das equipas.  

2. Quando o segundo árbitro assinala uma falta (por ex. o toque na rede por um jogador), ele 
deve ter cuidado ao fazer o gesto oficial do lado onde a falta foi cometida (Regra 28.1). Por 
exemplo: se um jogador da equipa que está à sua direita tocou a rede e ele assinalou essa 
falta, os gestos não devem ser feitos através da rede; ele deverá deslocar-se de modo a que 
os gestos sejam executados do lado onde a falta foi cometida. 

3.  Os árbitros devem apitar rapidamente, com a certeza ao assinalar as faltas (Regras 22.2, 23.3  
e 24.3), tendo em consideração os seguintes dois pontos: 

3.1. Não devem apitar uma falta sob pressão do público ou jogadores; 

3.2. Logo que percebam terem cometido um erro de julgamento, devem ou têm a obrigação 
moral de corrigir o seu erro (ou de outro colega de equipa) desde que o façam 
imediatamente. 
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4. Os árbitros e os juízes de linha devem prestar especial atenção à aplicação e uso do gesto 
"fora":  

4.1. Para todas as bolas que tocam directamente no chão fora do terreno de jogo, depois de 
um ataque ou um bloco do adversário, devem ser usados pelos árbitros e juízes de linha 
os gestos (n.º 15 e Jl 2) de "bola fora". 

4.2. Se um ataque passar a rede e tocar no chão fora do terreno de jogo, mas antes tocar um 
blocador ou outro jogador da equipa que defende, os árbitros e os juízes de linha devem 
fazer o gesto correspondente a "bola tocada" (n.º 24 e JL 3). 

4.3. Se uma bola for fora, depois de ser tocada uma, duas, ou três vezes por uma equipa for 
fora do lado dessa equipa, os árbitros e os juízes de linha devem fazer o gesto de "bola 
tocada" (n.º 24 e JL 3). 

4.4. Se, depois de atacada, a bola tocar a parte superior da rede e tocar no chão fora do 
terreno de jogo do lado do ataque, sem tocar no bloco adversário, o gesto é o de "bola 
fora" (nº15), devendo o árbitro, de imediato, indicar o jogador atacante (para que todos 
saibam que a bola não foi tocada pelos blocadores). Se, na mesma situação, a bola tocou 
o bloco e tocou no chão fora o terreno de jogo, do lado do ataque, o primeiro árbitro deve 
fazer o gesto de "bola fora" (nº15) e indicar o(s) blocador(es). 

5. Quando um ataque de uma bola “passada a dedos” pelo Libero na zona de ataque se torna 
efectivo, o árbitro deve usar o gesto nº 21 (falta no ataque) e apontar para o Libero. 

6. Os gestos efectuados com a bandeirola pelos juízes de linha são também muito importantes 
tanto do ponto de vista dos participantes, como do público. O primeiro árbitro deve ter atenção 
aos sinais com as bandeirolas dos juízes de linha. Se não estiverem correctos, deve corrigi-
los. 

Nos jogos internacionais de alto nível, onde a velocidade dos ataques pode atingir 100-120 
km/hora é muito importante que os juízes de linha se concentrem no movimento da bola, 
especialmente nas bolas atacadas e tocadas pelo bloco antes de caírem fora. 

7. Se a bola não passa o plano vertical da rede depois do terceiro toque de uma equipa, então: 

7.1. Se o mesmo jogador que tocou em último lugar na bola a toca de novo, o sinal é “dois 
toques” 

7.2. Se outro jogador toca a bola, o sinal é “quatro toques” 
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GESTÃO DO JOGO 

 

PROCEDIMENTOS DOS ÁRBITROS, ANTES, DURANTE E DEPOIS DO JOGO 

1. Antes do jogo  

1.1. A equipa de arbitragem prepara o início do jogo tal como está estabelecido no actual 
Protocolo de jogo: 

1.2. Os árbitros devem estar presentes pelo menos 45 minutos antes do horário fixado para o 
início do jogo. 

1.3. O primeiro, segundo, árbitro de reserva, bem como os marcadores e juízes de linha 
devem submeter-se ao teste de alcoolémia, realizado pelo médico da organização. 

1.4. Se o primeiro árbitro não tiver chegado no tempo devido, o segundo árbitro deve começar 
todo o procedimento do jogo depois de pedir autorização ao Delegado Técnico /Comité de 
Controlo.  

1.5. Se o primeiro árbitro não comparecer, não passar no teste de alcoolémia ou não 
estiverem em condições de arbitrar o jogo por razões médicas, o segundo árbitro deve 
conduzir o jogo (como primeiro árbitro) e o árbitro de reserva ocupa o lugar do segundo 
árbitro. Nos casos de um único jogo ou num jogo que não seja oficial FIVB, o organizador 
tem que decidir quem deve actuar como segundo árbitro. (Para Portugal ver Cap.6 – 
Organização de jogos) 

2. Durante o jogo: 

2.1. No momento do batimento do serviço, o primeiro árbitro verifica a posição da equipa que 
serve e o segundo árbitro a posição da equipa que recebe. Nessa altura, o segundo 
árbitro deve estar do lado da equipa que recebe. Depois do serviço pode movimentar-se 
ao longo da linha lateral, desde a linha central até, no máximo, à linha de ataque. No 
momento do ataque deverá posicionar-se do lado da equipa que defende/bloca. Desta 
forma, durante o jogo, o segundo árbitro deve mudar continuamente de posição.  

2.2. O primeiro árbitro mantém-se atento á trajectória da bola e aos seus contactos com o(s) 
jogador(es), equipamento ou objectos. Consequentemente, primeiro verifica a 
regularidade do toque da bola. No momento do ataque ele olha para o atacante e para a 
bola e procura ver através da sua visão periférica a direcção provável da bola. Se a bola é 
tocada junto à rede, deve olhar na direcção do plano vertical da rede.  

2.3. Se os membros da equipa que estão no banco ou na área de aquecimento tiverem 
atitudes contrárias às Regras, o segundo árbitro, quando a bola não estiver em jogo, deve 
informar imediatamente o primeiro árbitro desses factos. O primeiro árbitro é o único que 
pode aplicar sanções.  

2.4. Quando o segundo árbitro assinala (apitando) uma falta de posição, deve imediatamente 
indicar essa falta com o gesto oficial e apontar exactamente o jogador ou jogadores em 
falta. 

2.5. De acordo com as Regras, é a primeira falta que ocorre que deve ser penalizada. O facto 
de o primeiro e o segundo árbitros terem diferentes áreas de responsabilidade, torna 
absolutamente necessário que cada árbitro apite imediatamente a falta. Com o apito de 
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um dos árbitros a jogada termina (ver Regra 8.2 - Bola Fora de Jogo). Depois do apito do 
primeiro árbitro, o segundo árbitro já não pode apitar porque a jogada termina com o 
primeiro apito de um dos árbitros. Se os dois árbitros apitarem um após o outro - por faltas 
diferentes - isso causa confusão aos jogadores, ao público, etc. 

2.6. É geralmente o segundo árbitro (o texto das Regras refere “os árbitros") quem autoriza as 
interrupções de jogo, mas só quando a bola não estiver em jogo. Se o segundo árbitro 
não se aperceber do pedido de interrupção do jogo, o primeiro árbitro pode autorizá-lo, 
ajudando o segundo árbitro. 

2.7. Se durante o jogo, o segundo árbitro observar gestos ou palavras contrárias ao espírito 
desportivo proferidas entre adversários, na primeira ocasião em que a bola não estiver em 
jogo, deve informar o primeiro árbitro e este sancioná-los imediatamente, de acordo com a 
gravidade do comportamento. 

2.8. REPETIÇÃO DA JOGADA 

Durante os Mundiais e Competições Oficiais FIVB a TV pode solicitar “demoras para 
repetição da jogada” se estiver instalado o material necessário e com o acordo do Comité 
Organizador e do Comité de Controlo da FIVB. A instalação necessária é uma lâmpada 
eléctrica fixada ao poste junto do primeiro árbitro, ligada ao realizador da TV que ao 
acender a lâmpada pede um pequeno atraso no reinício do jogo para poder dar uma 
repetição de uma jogada anterior. 

Este processo não pode ser usado mais do que 8 vezes por set e não pode demorar o 
jogo entre duas jogadas mais do que 7 segundos de cada vez. 

2.9. INTERVALOS (Regra 18.1) 

A Regra diz: “O intervalo entre o segundo e o terceiro set pode ser prolongado até 10 
minutos se tal for determinado pelo órgão competente organizador da prova”. 

Durante este período de 10 minutos, as equipas e os árbitros devem abandonar a área 
de jogo e dirigir-se aos vestiários. Devem regressar à área de jogo três minutos antes do 
início do terceiro set. 

Nos intervalos normais (3 minutos) entre os sets 1 a 4: 

EQUIPAS: No fim de cada set, os seis jogadores de cada equipa alinham na linha de fundo 
dos seus respectivos campos. Ao sinal do primeiro árbitro as equipas trocam de campo; 
quando os jogadores passam pelos postes, dirigem-se directamente para os seus bancos. 

MARCADOR: No momento em que o árbitro apita para terminar a última jogada do set, o 
marcador começa a contar o tempo do intervalo entre os sets. 

2’30 – O segundo árbitro apita ou o marcador toca a buzina 

EQUIPAS: Ao sinal do segundo árbitro, os seis jogadores inscritos na ficha de formação 
entram directamente no terreno de jogo. 

ÁRBITROS: O segundo árbitro controla a posição dos jogadores, comparando-a com as 
respectivas fichas de formação e autoriza o Libero a entrar em campo. 

O apanha-bolas dá a bola ao jogador que vai servir.  

3’00 – O primeiro árbitro apita autorizando o serviço. 
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Intervalo antes do set decisivo: 

EQUIPAS: No fim do set anterior ao set decisivo, os seis jogadores de cada equipa alinham 
na linha de fundo dos seus respectivos campos. Ao sinal do primeiro árbitro as equipas 
dirigem-se directamente para os seus bancos. 

CAPITÃES: Dirigem-se à mesa do marcador para o sorteio. 

ÁRBITROS: Dirigem-se à mesa do marcador para efectuarem o sorteio. 

2’30 – O segundo árbitro apita ou o marcador toca a buzina 

EQUIPAS: Ao sinal do segundo árbitro, os seis jogadores inscritos na ficha de formação 
entram directamente no terreno de jogo. 

ÁRBITROS: O segundo árbitro controla a posição dos jogadores, comparando-a com as 
respectivas fichas de formação e dá a bola ao jogador que vai servir. 

3’00 – O primeiro árbitro apita autorizando o serviço. 

Quando a primeira equipa atingir o 8º ponto: 

EQUIPAS: No fim da jogada, os seis jogadores de cada equipa alinham na linha de fundo 
dos seus respectivos campos. Ao sinal do primeiro árbitro as equipas trocam de campo sem 
demora indo directas para o terreno de jogo. 

ÁRBITROS: O segundo árbitro verifica se as equipas estão nas suas ordens de rotação 
correctas (ver qual o jogador de cada equipa está na posição l) e se o marcador está pronto 
para a segunda parte do set, fazendo sinal ao primeiro árbitro de que tudo está em ordem 
para a continuação do jogo. 

Durante os Tempos Mortos (TM), Tempos Mortos Técnicos (TMT) e intervalos, o segundo 
árbitro deve obrigar os jogadores a deslocarem-se para junto dos bancos para permitirem 
que a superfície de jogo seja limpa pelos seis auxiliares de limpeza. 

3. Depois do jogo:  

Tal como se encontra indicado no Protocolo da FIVB, os dois árbitros colocam-se em 
frente à plataforma do árbitro. Os jogadores das duas equipas colocam-se nas suas linhas 
finais. O primeiro árbitro apita e as duas equipas avançam pelas linhas laterais em 
direcção aos árbitros, cumprimentam-nos, caminhando depois paralelamente à rede para 
cumprimentarem os adversários, regressando depois aos bancos. O primeiro e o segundo 
árbitros avançam paralelamente à rede em direcção à mesa do marcador para verificarem 
o boletim de jogo, assiná-lo, e agradecerem ao marcador e aos juizes de linha a sua 
colaboração. 

Com isto, o trabalho dos árbitros ainda não terminou! Devem continuar a tomar atenção ao 
comportamento antidesportivo das equipas mesmo depois do apito para terminar o jogo! 
Enquanto as equipas se encontrarem na área de controlo, todos os comportamentos anti-
desportivos ocorridos depois do jogo devem ser controlados e denunciados ao Delegado 
Técnico/ Júri do Jogo e escrito no boletim de jogo nas “Observações” ou em relatório 
separado. 
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Protocolo internacional de jogo (Para Portugal ver Cap.3 - Protocolo de Jogo) 

 
Há dois tipos de protocolo, consoante as equipas disponham de um pavilhão próprio para 
aquecimento, com bolas e redes (alternativa A) ou não (alternativa B).   

 
A. Para as competições oficiais da FIVB nas quais as equipas tem no mínimo 40 min. 

para aquecimento antes do início do jogo, numa área de jogo com rede e no mesmo 
edifício onde vai decorrer o jogo. 

 
Tempo Descrição Acção dos árbitros Acção das equipas 

 Tempo para 
entretimento 

 Os árbitros 
controlam as 
placas de 
substituição e todo 
o equipamento 
necessário para o 
jogo (boletim, 
buzinas, coletes 
de Libero etc.) 
incluindo 
equipamento de 
reserva   

 As equipas 
aquecem com bolas 
no pavilhão de 
aquecimento. 

 As equipas não 
podem entrar na 
área de jogo antes 
do início do 
protocolo oficial. 

18 min. antes do início 
do jogo 

   1º e 2º árbitros 
verificam a altura da 
rede. 

 Saem da área de 
jogo com o 
marcador e os 
quatro juízes de 
linha e vão juntar-se 
aos jogadores, no 
canto fora da área 
de jogo (Diag.B). 

 É solicitado a 
ambas as equipas 
para alinharem no 
canto fora da área 
de jogo com os 
treinadores.  

 As equipas 
apresentam-se com 
os equipamentos 
oficiais de jogo 

17 min. antes do início 
do jogo 

Sorteio para a escolha 
do serviço ou campo 

 Após o sorteio o 1º 
árbitro certifica-se 
que o marcador é 
informado do 
resultado do 
mesmo. 

 Ambos os árbitros 
esperam à frente 
das equipas e dois 
a dois os juízes de 
linha ficam atrás de 
cada árbitro. 

 Após o sorteio, os 
capitães de equipa 
e os treinadores 
assinam o boletim 
de jogo que lhe é 
levado pelo 
marcador. 

 Antes de assinar o 
treinador deve 
identificar o Libero 
inicial, se houver 
dois Liberos na 
relação de 
jogadores da 
equipa. 

 Depois da 
assinatura os  
capitães vão para 
junto dos seus 
colegas de equipa.  

 Os elementos 
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técnicos das 
equipas vão para os 
respectivos bancos, 
levando consigo  
qualquer tipo de               
equipamento que 
devem colocar atrás 
do banco da equipa. 

16 min. antes do início 
do jogo 

Os assistentes de 
campo entram em 
campo e são 
apresentados pelo 
apresentador 

  

15 min. antes do início 
do jogo 

Árbitros, juízes de 
linha e porta-
bandeiras entram no 
campo e alinham 
lateralmente no meio 
do recinto de jogo. 

 O 1º árbitro caminha 
à frente da equipa A 
e o 2º árbitro da 
equipa B. 

 Dois a dois os 
juízes de linha 
seguem os árbitros 
e ficam lateralmente 
no meio do recinto 
de jogo, de frente 
para a câmara TV 
principal situada do 
lado da mesa do 
marcador. 

 
 

Ver diagrama B 

 As bandeiras 
nacionais de cada 
equipa precedem as 
mesmas quando 
entram na área de 
jogo; as equipas 
continuam a andar 
até fazerem uma 
linha longitudinal no 
campo (voltados 
para a câmara de 
TV principal e a 
mesa de marcação). 
Os capitães vão à 
frente de cada 
equipa, seguidos 
pelo Libero inicial. O 
Libero de reserva 
deverá ser o último 
jogador da equipa. 

 Os porta-bandeiras 
alinham 
lateralmente no 
meio do campo. O 
mais próximo da 
mesa do marcador 
dever ficar 
exactamente na 
intersecção da linha 
de ataque com a 
linha lateral. 

13,30 min. antes do 
início do jogo 

Cumprimentos 
 
 
 
 
 
 
 

 O 1º árbitro apita 
imediatamente após 
o anúncio do jogo 
pelo apresentador 

 Após 
cumprimentarem-
se, os árbitros e 
juízes de linha 
dirigem-se à mesa 
do marcador. 

 

 Os jogadores 
cumprimentam-se 
imediatamente após 
o apito do 1º árbitro. 

 Os porta bandeira 
saem levando as 
bandeiras 

 Depois dos 
cumprimentos as 
equipas dirigem-se 
para os bancos. 
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13 min. antes do início 
do jogo 

Aquecimento oficial à 
rede 
 
 
 
 
Fichas de formação 
para o primeiro set 

 O 1º árbitro apita 
para o início do 
aquecimento oficial 
à rede para ambas 
as equipas (6 min.) 

 O 2º árbitro deve 
assegurar-se que os 
treinadores de cada 
equipa fazem pelo 
menos duas cópias 
da ficha de 
formação para o 
primeiro set.  

 O 2º árbitro dá 
imediatamente a 
cópia da ficha de 
formação( duas se 
houver mais do que 
uma) ao Presidente 
do Júri do Jogo e 
depois o original ao 
marcador. 

 Só o Presidente  do 
Júri do Jogo está 
autorizado a 
transmitir a 
formação aos 
comentadores do 
canal de televisão e 
aos estafetas VIS. 

 Durante o 
aquecimento oficial 
os árbitros verificam 
as bolas e dão 
todas as instruções 
necessárias aos 
marcadores, juízes 
de linha e 
assistentes de 
campo. 

 

 As equipas iniciam 
o aquecimento à 
rede (6 min.). 

 No aquecimento, as 
equipas utilizam o 
equipamento oficial 
de jogo. 

7 min. antes do início 
do jogo 

Final do aquecimento 
oficial 

 O 1º árbitro apita 
para anunciar o fim 
do aquecimento 
oficial e ambos os 
árbitros pedem ao 
Presidente do Júri 
de Jogo permissão 
para iniciar o jogo. 

 Os jogadores 
regressam aos 
bancos no fim do 
aquecimento. 
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6 min. antes do início 
do jogo 

São tocados os hinos 
nacionais 
integralmente 

 Os árbitros 
colocam-se na linha 
lateral em frente à 
mesa do marcador 
e entram até ao 
meio do campo e 
voltam-se para a 
mesa do marcador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enquanto são 

tocados os hinos 
nacionais os 
árbitros rodam 45º 
na direcção da 
bandeira do hino 
que está a tocar.  

 
 
 
 
 O 1º árbitro apita 

imediatamente após 
o fim dos hinos. 

 As equipas colocam-
se na linha lateral 
em frente à mesa do 
marcador e entram 
até o meio do 
campo junto com os 
árbitros e voltam-se 
para a mesa do 
marcador. 

 Os porta-bandeira 
seguem as equipas 
e alinham 
lateralmente no 
meio do campo. O 
mais próximo da 
mesa do marcador 
deve colocar-se 
exactamente no 
ângulo da linha de 
ataque com a linha 
lateral. 

 Durante o respectivo 
hino nacional os 
porta-bandeira 
devem segurar as 
bandeiras num 
ângulo de 45º. 

 
 
 
 
 
 Após o toque dos 

hinos: 
 Os porta-bandeira 

saem levando as 
bandeiras. 

 as equipas 
dirigem-se para os 
bancos e 
preparam-se para 
a apresentação. 

 A equipa técnica, 
os 6 jogadores 
iniciais e o Libero  
inicial sentam-se 
no banco 
enquanto os 
outros se colocam-
se ou junto ao 
banco ou na área 
de aquecimento. 

3 min. antes do início 
do jogo 

1º toque da fanfarra   
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 Apresentação dos 
árbitros 

 Ambos os árbitros 
ao som da fanfarra 
vão para o meio do 
terreno de jogo, 
junto da rede, 
voltados para a 
mesa do marcador 
e os seus nomes 
são anunciados 
pelo apresentador. 

 Após a 
apresentação, 
cumprimentam-se, o 
1º árbitro dirige-se 
para a plataforma e 
o segundo vai para 
a frente da mesa de 
marcação 

 

2,30 min. antes do 
início do jogo 

2º toque da fanfarra 
 

  

 Apresentação das 
equipas iniciais, Libero 
inicial e treinador. 

  Ao ser anunciado o 
seu nome, cada 
jogador da 
formação base e o 
Libero inicial da 
equipa A entram 
para o campo 
acenando com as 
mãos.  

 Apresentação do 
treinador da equipa 
A. 

 Apresentação da 
equipa B, de igual 
modo 

 Os restantes 
jogadores serão 
apresentados 
quando entram em 
jogo nas 
substituições. 

Logo após a 
apresentação das 
formações iniciais, 
Libero inicial e 
treinador 

  O 2º árbitro distribui 
duas bolas de jogo 
aos apanha-bolas 2 
e 5 e confirma as 
posições iniciais dos 
jogadores, 
comparando-as com 
a ficha de formação. 
Depois autoriza o 
Libero inicial a 
entrar em campo 
Pergunta ao 
marcador se 
também já acabou 
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de fazer os seus 
controlos e está 
pronto a começar. 

  Então dá a bola de 
jogo ao jogador que 
vai servir e levanta 
as duas mãos na 
direcção do 
segundo árbitro 
assinalando que 
está tudo pronto 
para o início do jogo 

0,0 min. para o início 
do jogo 

  Início do jogo com o 
1º árbitro a apitar 
para autorizar o 
primeiro serviço. 

 

NOTA: Todos os jogos deverão iniciar-se de acordo com o horário publicado. Contudo, se o 
jogo anterior se prolongar para além do horário, o protocolo oficial só se deve iniciar depois 
da área de jogo estar livre e terminados os procedimentos administrativos do jogo anterior. 
Os árbitros comunicarão a hora do jogo aos treinadores de ambas as equipas, depois de 
consultarem o Presidente do Júri ou o Delegado de Arbitragem.    
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B. Protocolo internacional alternativo para jogos nos quais o organizador não pode 
assegurar um local de aquecimento separado, para ambas as equipas, no mesmo 
edifício, em pavilhões de aquecimentos separados (com condições de equipamento 
normais, áreas de jogo, rede, iluminação, etc.) 

 
Tempo Descrição Acção dos árbitros Acção das equipas 

 Tempo para 
entretimento 

.  Os árbitros 
controlam as placas 

de substituição e todo 
o equipamento 

necessário para o 
jogo (boletim, 

buzinas, coletes de 
Libero etc.) incluindo 

equipamento de 
reserva   

 As equipas 
aquecem com bolas 
no pavilhão de 
aquecimento. 

 As equipas não 
podem entrar na 
área de jogo antes 
do início do 
protocolo oficial. 

32 min. antes do 
início do jogo 

   1º e 2º árbitros 
verificam a altura 
da rede. 

 Saem da área de 
jogo com o 
marcador e os 
quatro juízes de 
linha e vão juntar-
se aos jogadores, 
no canto fora da 
área de jogo 
(Diag.B). 

 É solicitado a 
ambas as equipas 
para alinharem no 
canto fora da área 
de jogo com os 
treinadores.  

 As equipas 
apresentam-se com 
os equipamentos 
oficiais de jogo 

31 min. antes do 
início do jogo 

Sorteio para a escolha 
do serviço ou campo 

 Após o sorteio o 1º 
árbitro certifica-se 
que o marcador é 
informado do 
resultado do 
mesmo. 

 Ambos os árbitros 
esperam à frente 
das equipas e dois 
a dois os juízes de 
linha ficam atrás de 
cada árbitro. 

 Após o sorteio, os 
capitães de equipa 
e os treinadores 
assinam o boletim 
de jogo que lhe é 
levado pelo 
marcador. 

 Antes de assinar o 
treinador deve 
identificar o Libero 
inicial, se houver 
dois Liberos na 
relação de 
jogadores da 
equipa. 

 Depois da 
assinatura os 
capitães vão para 
junto dos seus 
colegas de equipa.  

 Os elementos 
técnicos das 
equipas vão para 
os respectivos 
bancos levando 
consigo qualquer 
tipo de             
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equipamento que 
devem colocar 
atrás do banco da 
equipa. 

30 min. antes do 
início do jogo 

Os assistentes de 
campo entram em 

campo e são 
apresentados pelo 

apresentador 

  

29 min. antes do 
início do jogo 

Árbitros, juízes de linha 
e porta-bandeiras 

entram no campo e 
alinham lateralmente 
no meio do recinto de 

jogo. 

 O 1º árbitro 
caminha à frente da 
equipa A e o 2º 
árbitro da equipa B. 

 Dois a dois os 
juízes de linha 
seguem os árbitros 
e ficam 
lateralmente no 
meio do recinto de 
jogo, de frente para 
a câmara TV 
principal situada do 
lado da mesa do 
marcador. 

 
 

Ver diagrama B 

 As bandeiras 
nacionais de cada 
equipa precedem 
as mesmas quando 
entram na área de 
jogo; as equipas 
continuam a andar 
até fazerem uma 
linha longitudinal no 
campo (voltados 
para a câmara de 
TV principal e a 
mesa de 
marcação). Os 
capitães vão à 
frente de cada 
equipa, seguidos 
pelo Libero inicial. 
O Libero de reserva 
deverá ser o último 
jogador da equipa. 

 Os porta-bandeiras 
alinham 
lateralmente no 
meio do campo. O 
mais próximo da 
mesa do marcador 
dever ficar 
exactamente na 
intersecção da linha 
de ataque com a 
linha lateral. 

27,30 min. antes do 
início do jogo 

Cumprimentos 
 

 O 1º árbitro apita 
imediatamente 
após o anúncio do 
jogo pelo 
apresentador 

 Após 
cumprimentarem-
se, os árbitros e 
juízes de linha 
dirigem-se à mesa 
do marcador. 

 

 Os jogadores 
cumprimentam-se 
imediatamente 
após o apito do 1º 
árbitro. 

 Os porta bandeira 
saem levando as 
bandeiras 

 Depois dos 
cumprimentos as 
equipas dirigem-se 
para os bancos. 
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27 min. antes do 
início do jogo 

Aquecimento 
 

  As equipas 
aquecem no recinto 
de jogo com bolas 
sem utilizarem a 
rede 

 
17 min. antes do 
início do jogo 

Aquecimento oficial à 
rede  

 
 
 

Fichas de formação 
para o primeiro set 

 O 1º árbitro apita 
para o início do 
aquecimento oficial 
à rede para ambas 
as equipas (10 
min.) 

 O 2º árbitro deve 
assegurar-se que 
os treinadores de 
cada equipa fazem 
pelo menos duas 
cópias da ficha de 
formação para o 
primeiro set.  

 O 2º árbitro dá 
imediatamente a 
cópia da ficha de 
formação (duas se 
houver mais do que 
uma) ao Presidente 
do Júri do Jogo e 
depois o original ao 
marcador. 

 O Presidente  do 
Júri do Jogo só 
estão está 
autorizado a 
transmitir a 
formação aos 
comentadores do 
canal de televisão e 
aos estafetas VIS. 

 Durante o 
aquecimento oficial 
os árbitros verificam 
as bolas e dão 
todas as instruções 
necessárias aos 
marcadores, juízes 
de linha e 
assistentes de 
campo.   

 

 As equipas iniciam 
o aquecimento à 
rede (10 min.). 

 No aquecimento, as 
equipas utilizam o 
equipamento oficial 
de jogo. 

 
 

7 min. antes do início 
do jogo 

Final do aquecimento 
oficial 

 O 1º árbitro apita 
para anunciar o fim 
do aquecimento 
oficial e ambos os 
árbitros pedem ao 

 Os jogadores 
regressam aos 
bancos no fim do 
aquecimento. 
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Presidente do Júri 
de Jogo permissão 
para iniciar o jogo. 

6 min. antes do início 
do jogo 

São tocados os hinos 
nacionais integralmente 

 Os árbitros 
colocam-se na linha 
lateral em frente à 
mesa do marcador 
e entram até ao 
meio do campo e 
voltam-se para a 
mesa do marcador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enquanto são 

tocados os hinos 
nacionais os 
árbitros rodam 45º 
na direcção da 
bandeira do hino 
que está a tocar.  

 
 
 
 O 1º árbitro apita 

imediatamente 
após o fim dos 
hinos. 

 As equipas 
colocam-se na linha 
lateral em frente à 
mesa do marcador 
e entram até o meio 
do campo junto com 
os árbitros e voltam-
se para a mesa do 
marcador. 

 Os porta-bandeira 
seguem as equipas 
e alinham 
lateralmente no 
meio do campo. O 
mais próximo da 
mesa do marcador 
deve colocar-se 
exactamente no 
ângulo da linha de 
ataque com a linha 
lateral. 

 Durante o 
respectivo hino 
nacional os porta-
bandeira devem 
segurar as 
bandeiras num 
ângulo de 45º. 

 
 
 
 Após o toque dos 

hinos: 
 Os porta-bandeira 

saem levando as 
bandeiras. 

 as equipas 
dirigem-se para os 
bancos e 
preparam-se para 
a apresentação. 

 A equipa técnica, 
os 6 jogadores 
iniciais e o Libero  
inicial sentam-se 
no banco 
enquanto os 
outros se 
colocam-se ou 
junto ao banco ou 
na área de 
aquecimento. 
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3 min. antes do início 
do jogo 

1º toque da fanfarra   

 Apresentação dos 
árbitros 

 Ambos os árbitros 
ao som da fanfarra 
vão para o meio do 
terreno de jogo, 
junto da rede, 
voltados para a 
mesa do marcador 
e os seus nomes 
são anunciados 
pelo apresentador. 

 Após a 
apresentação, 
cumprimentam-se, 
o 1º árbitro dirige-se 
para a plataforma e 
o segundo vai para 
a frente da mesa de 
marcação 

 
 

2,30 min. antes do 
início do jogo 

2º toque da fanfarra 
 

  

 Apresentação das 
equipas iniciais, Libero 

inicial e treinador. 

  Ao ser anunciado o 
seu nome, cada 
jogador da 
formação base e o 
Libero inicial da 
equipa A entram 
para o campo 
acenando com as 
mãos.  

 Apresentação do 
treinador da equipa 
A. 

 Apresentação da 
equipa B, de igual 
modo 

 Os restantes 
jogadores serão 
apresentados 
quando entram em 
jogo nas 
substituições. 

Logo após a 
apresentação das 

formações iniciais e 
dos treinadores 

principais 

  O 2º árbitro distribui 
duas bolas de jogo 
aos apanha-bolas 2 
e 5 e confirma as 
posições iniciais 
dos jogadores, 
comparando-as 
com a ficha de 
formação.  
Depois autoriza o 
Libero inicial a 
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entrar em campo. 
Pergunta ao 
marcador se 
também já acabou 
de fazer os seus 
controlos e está 
pronto a começar. 

  Então dá a bola de 
jogo ao jogador que 
vai servir e levanta 
as duas mãos na 
direcção do 
segundo árbitro 
assinalando que 
está tudo pronto 
para o início do 
jogo 

0,0 min. para o início 
do jogo 

  Início do jogo com o 
1º árbitro a apitar 
para autorizar o 
primeiro serviço. 

 

NOTA: Todos os jogos deverão iniciar-se de acordo com o horário publicado. Contudo, se o 
jogo anterior se prolongar para além do horário, o protocolo oficial só se deve iniciar depois 
da área de jogo estar livre e terminados os procedimentos administrativos do jogo anterior. 
Os árbitros comunicarão a hora do jogo aos treinadores de ambas as equipas, depois de 
consultarem o Presidente do Júri ou o Delegado de Arbitragem.    
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Texto a utilizar pelo apresentador no Protocolo de jogo (Para Portugal ver Cap.6 -
Apresentador - Instruções) 

Tempo 
Alt. A 

Tempo 
Alt. B                                               Descrição 

16’ 16’ (Entrada dos auxiliares de campo) 
Senhoras e Senhores, aplausos para os auxiliares de campo deste jogo  
 

15’ 15’ (Entrada das equipas) 
Imediatamente após as equipas alinharem: 
Boa tarde / boa noite, Senhoras e Senhores, bem-vindos ao 
_________________________________(Nome da Competição) 
Jogo nº_______ entre ______________ e _______________ 
 

13’’ 13’’ Vai iniciar-se o aquecimento oficial à rede 

6’’ 6’’ (Entrada das equipas) 
Imediatamente após as equipas alinharem: 
Por favor de pé para os hinos nacionais de __________ e ___________    
 

3’  3’  (Primeiro toque da fanfarra) 
Apresentação dos Árbitros Internacionais 
O primeiro árbitro é o Sr.______________   de ___________ 
O segundo árbitro é o Sr._____________    de ___________ 
 

2,30’ 2,30’ (Segundo toque da fanfarra) 
Apresentação das equipas iniciais  
Apresenta-se primeiro a equipa A – a equipa à sua esquerda – e depois a 
equipa B. No caso da equipa A ser a equipa visitada (local) apresenta-se 
primeiro a equipa B.   
 
 
Controlar a informação com o marcador 

Equipa ______________    Equipa ______________ 

Nº __        _____________________                         Nº __        _____________________ 
Nº __        _____________________                         Nº __        _____________________ 
Nº __        _____________________                         Nº __        _____________________ 
Nº __        _____________________                         Nº __        _____________________ 
Nº __        _____________________                         Nº __        _____________________ 
Libero Inicial Nº __        ___________                   Libero inicial Nº  __        __________ 
Libero reserva Nº __      ___________     Libero reserva Nº __        _________ 

Treinador Sr./Sra. _______________                        Treinador Sr./Sra. _______________ 

 

TMT 

TM 

Sub. 

O Primeiro / Segundo Tempo Morto Técnico, Fim do O Primeiro / Segundo Tempo 
Morto Técnico 

Tempo Morto para _________________(Equipa) 

Substituição para ________ (Equipa) sai o Nº __ , entra o Nº__ Nome________ 
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Sistema de Limpeza do Chão (Diagrama A)
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ALTERAÇÕES À VERSÃO ANTERIOR (REV. 1.6): 
 
As equipas passaram a designar-se por “A” ou “B”. 
 
Muitos dos casos são os mesmos mas a redacção foi modificada e os nomes dos 
jogadores e equipas eliminados. 
 
Quando necessário, os casos foram renumerados permanecendo a numeração 
antiga entre parêntesis. 
 
 
 
Casos retirados: 
 
3.13 
5.29 
5.30 
5.31 
 
 
Casos corrigidos ou completados: 
 
3.9 
3.15 
3.33 
3.39 
3.45 
5.11 
5.14 
5.15 
5.16 
 
 
Novos casos: 
 
4.22 
4.23 
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CAPÍTULO 1: PARTICIPANTES 
 
 

USO DE OBJECTOS PROIBIDOS 
 

N.º do 
caso 

Situação Decisão 

   
1.1  O 2º árbitro repara que o 

atleta que vai substituir 
outro tem um aparelho 
protector numa perna. É 
permitido tal aparelho? 

O 2º árbitro deve permitir a entrada do 
jogador desde que o aparelho em causa 
não possa colocar em risco o próprio 
atleta, bem como os restantes jogadores, 
durante o jogo. Por outro lado, não é 
permitido a um jogador com um molde de 
gesso jogar ou sentar-se no banco. 
Regra 4.5.1 

   
1.2 Uma atleta usa num dedo 

um anel com uma pedra 
pontiaguda. O 1º árbitro 
pede para que esta o tire do 
dedo. A atleta responde 
que é impossível retirá-lo. A 
atleta tem autorização para 
jogar com o anel no dedo? 

O estipulado na regra é de que a atleta 
deve tirar o anel. Se de facto isso é 
impossível, este deve ser envolvido com 
adesivo de modo a que a atleta e as 
restantes jogadoras se encontrem 
protegidas de uma possível lesão causada 
pelo anel. É importante que o árbitro 
informe tanto a atleta como o seu 
treinador principal que esta se encontra a 
violar a regra e é responsável pelas 
consequências de qualquer possível lesão 
causada pelo anel.  
Regra 4.5.1 

 
 
CAPITÃO 

 
N.º do 
caso 

Situação Decisão 

   
1.3  Um capitão em jogo 

questionou inúmeras vezes 
as decisões do árbitro. Qual 
é a resposta a dar pelo 1º 
árbitro? 

Quando, na opinião do 1º árbitro, este 
comportamento excede os limites da 
Regra 5.1.2, o 1º árbitro deve advertir o 
capitão de jogo mas sem nenhuma 
penalidade conforme estabelecido na 
Regra 21.1. Se o comportamento 
continuar para além dos limites da 
expressão de desagrado razoável, o 
capitão de jogo deve ser penalizado por 
conduta grosseira com cartão amarelo 
(ponto e serviço para o adversário).  
Regras 5.1.2.1, 20.1, 20.2, 21.2 e Fig. 9. 
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1.4  A capitã em jogo da equipa 

“A” estava com dúvidas 
sobre a ordem de rotação 
da sua equipa. A jogadora 
pediu ao 2º árbitro para 
verificar a posição das 
jogadoras antes de dar 
continuidade ao jogo. Qual 
foi a resposta do 1º árbitro? 

É um pedido legal. No entanto a equipa 
não pode abusar do direito de fazer este 
pedido.  
Regra 5.1.2.2 

   
1.5  O capitão em jogo da 

equipa “A” está com 
dificuldades em determinar 
quais os jogadores da 
equipa “B” estão a jogar na 
linha avançada. Como 
forma de poder clarificar a 
sua dúvida pede ao 1º 
árbitro para verificar a 
formação do adversário. É 
permitido? 

Se tal pedido não tiver natureza repetitiva, 
o 1º árbitro pode pedir ao segundo que 
este faça a verificação das posições dos 
adversários. No entanto, a única 
informação que pode ser dada é se os 
adversários estão ou não correctamente 
posicionados. Nenhuma informação deve 
ser dada que possa identificar os atletas 
da linha avançada e da linha defensiva.  
Regra 5.1.2.2  

   
1.6  O capitão em jogo vê um 

juiz de linha assinalar um 
toque no bloco. O 1º árbitro 
não vê esse sinal. Como 
pode o capitão de jogo, 
educada e legalmente, 
pedir para que o 1º árbitro 
consulte o juiz de linha? 

No final da jogada, o capitão de jogo pode 
levantar a sua mão com um gesto 
educado para pedir para se dirigir ao 1º 
árbitro. Poderá pedir uma explicação para 
a interpretação da jogada. O 1º árbitro 
deve aceitar esse pedido.  
Regras 5.1.2.1, 20.2.1 

   
1.7  Uma decisão envolvendo 

um erro do 1º árbitro na 
aplicação correcta de uma 
sanção é protestada por 
parte do capitão em jogo da 
equipa “A”. O 1º árbitro diz 
que a sua decisão é final e 
que nenhum protesto será 
aceite. É uma afirmação 
correcta por parte do 
árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi errada. Este 
deve clarificar os motivos da sua decisão. 
Se não ficar satisfeito, o capitão tem o 
direito de registar o seu desagrado no 
boletim de jogo, como um protesto oficial, 
no final do jogo ou pedir que se registe o 
resultado para esse fim. Os protestos 
envolvendo regras e a aplicação de 
sanções é permitido e deve ser aceite. A 
discussão do mesmo não é permitida 
durante o jogo. 
Nas Competições FIVB em que há um 
Comité de Controlo, o treinador da equipa 
que protesta pode requerer ao Juiz 
Presidente do Jogo para que se realize 
uma Conferência de Juízes. Os 
procedimentos para a Conferência de 
Juízes encontram-se nas Directivas e 
Instruções de Arbitragem.  
Regras 5.1.2.1, 23.2.4 
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TREINADOR 
 
N.º do 
caso Situação Decisão 

   
1.8  O 1º árbitro verificou que um 

treinador usava um auricular 
e comunicava com um 
técnico de estatística 
sentado por detrás dos 
painéis de publicidade. É 
permitido o uso deste 
aparelho? 

É permitido o uso desses aparelhos. São 
permitidos dois técnicos de estatística no 
fundo da área de jogo atrás dos painéis de 
publicidade, mas não é permitida a sua 
entrada no campo, área de jogo ou área de 
controlo, nem irem junto do banco de 
suplentes da equipa. 

   
1.9  No primeiro e segundo set, 

um treinador teve um 
desentendimento com o 1º 
árbitro. O treinador dirigiu-se 
ao 2º árbitro e insistiu em 
explicações para o 
julgamento efectuado pelo 
primeiro. Por duas vezes o 
2º árbitro falou com o 
treinador durante mais de 
dez segundos. O 2º árbitro 
fez uma aplicação correcta 
das regras? 

De acordo com a Regra 5.1.2, apenas o 
capitão de jogo se encontra autorizado a 
falar com os árbitros e a pedir explicações. 
O treinador não tem autorização para falar 
com os árbitros. 
O 2º árbitro deve recusar falar com o 
treinador e pedir para que este se dirigia 
para o seu lugar. Se este pedido não for 
acatado o 2º árbitro deve notificar o 1º 
árbitro para a sanção adequada. 
Normalmente, o 1º árbitro apenas adverte 
o treinador do seu comportamento, 
comunicando através do capitão de jogo. 
Não há sanção. 
Se o comportamento do treinador 
continuar, o 1º árbitro penaliza-o (cartão 
amarelo) por conduta grosseira, através do 
capitão em jogo, tendo como resultado um 
ponto e o serviço para o adversário. 
Regras 5.1.2, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3 

   
1.10  Num jogo um treinador 

movimentou-se na zona livre 
para perto da linha de fundo. 
Quando queria pedir tempo 
morto pedia ao treinador 
adjunto que carregasse na 
campainha após o que o 
treinador fazia o sinal oficial 
de pedido de tempo morto. 
É um procedimento 
aceitável para o pedido de 
tempo morto? 

É um procedimento aceitável para a 
requisição de tempo morto. O treinador 
principal tem a responsabilidade de pedir o 
tempo morto, o que inclui tocar a 
campainha e fazer o sinal oficial. De modo 
a facilitar a fluidez do jogo e de acordo com 
as novas regras de mobilidade do 
treinador, este está autorizado a pedir que 
outro elemento da equipa técnica carregue 
na campainha, mas o treinador tem que 
realizar o sinal oficial de tempo morto. 
Regras 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1 
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1.11  O treinador adjunto e o 

preparador físico de uma 
equipa saíram do banco e 
acompanharam o treinador 
principal quando este 
percorria a linha lateral do 
campo. O 1º árbitro não 
tomou nenhuma atitude de 
modo a proibir estes 
movimentos. È aceitável o 
comportamento dos 
elementos da equipa 
técnica?  

As regras apenas permitem que o treinador 
se desloque livremente ao longo da linha 
lateral entre a linha dos três metros e a 
zona de aquecimento. Para esta 
competição o treinador é obrigado a 
exercer a sua função atrás da linha do 
treinador. Os outros membros da equipa 
técnica devem permanecer no banco ou na 
zona de aquecimento. O 1º árbitro deveria 
ter chamado a atenção do treinador para 
esse facto e pedido que o treinador adjunto 
e o preparador físico permanecessem 
sentados.  
Regras 5.2.3.2, 5.2.3.4, 5.3.1 

   
1.12  Num jogo, o treinador  

entrou em campo pela linha 
final para dar instruções ao 
seu Libero. Noutra ocasião o 
treinador colocou-se entre a 
extensão da linha dos três 
metros e da linha central. 
Esta posição impedia a 
visualização do serviço por 
parte do marcador. Qual é a 
atitude correcta a ser 
tomada pelos árbitros, em 
relação a este 
comportamento? 

O treinador, e apenas o treinador, pode 
movimentar-se entre o prolongamento da 
linha dos três metros e a zona de 
aquecimento. O treinador não pode entrar 
no recinto de jogo para dar instruções aos 
seus jogadores. Deste modo, o treinador 
não foi correcto em três ocasiões, pois não 
tem autorização para:  
 ir para a linha final, zona de serviço. 
 posicionar-se entre o prolongamento 

da linha dos três metros e da linha 
central. 

 entrar no campo. 
O 1º árbitro deveria, através do capitão em 
jogo, alertar o treinador por conduta 
incorrecta menor. O treinador deve ser 
relembrado dos limites da sua liberdade de 
movimento. Regra 5.2.3.4 

   
1.13  Num jogo um treinador 

estava de muletas. Durante 
as jogadas estava sentado 
no banco com as muletas 
pousada na frente do banco. 
Durante os tempos mortos e 
os intervalos ele usava as 
muletas na zona livre em 
frente ao banco da equipa. 
Deverá ser permitido ao 
treinador o uso de muletas 
na zona livre para efectuar 
as suas funções durante o 
jogo? 

Andar de muletas e ficar em pé apoiado 
nelas não é proibido ao treinador. 
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CAPÍTULO 2: FORMATO DE JOGO 
 
 
SORTEIO 

 
N.º do 
caso Situação Decisão 

   
2.1  Depois de ganhar o sorteio 

antes do primeiro e do quinto 
set de um jogo, que opções 
tem o capitão de equipa? 

O vencedor do sorteio tem quatro opções: 
1. o serviço; 
2. a recepção ao serviço; 
3. escolher o lado do campo; 

Assim, se o capitão vencedor escolher o 
campo, o capitão derrotado tem que ficar 
com o outro campo e pode escolher o 
serviço ou a recepção. Se o capitão 
vencedor escolher o serviço, o outro 
capitão vai receber, mas pode escolher o 
lado do campo onde iniciará o jogo. Se o 
capitão vencedor escolher a recepção o 
outro capitão terá de servir, mas poderá 
escolher o campo. Regra 7.1.2 

 
 
FALTAS DE POSIÇÃO E DE ROTAÇÃO 

 
N.º do 
caso Situação Decisão 

   
2.2  Num jogo o jogador de 6, 

estava posicionado 
claramente à frente do de 
posição 3. Antes do contacto 
com a bola, no serviço da 
equipa adversária, o jogador 
de 6 saltou e não se 
encontrava em contacto com 
o solo quando a bola foi 
batida. É uma posição legal 
para a equipa? 

Quando um jogador salta, mantém a 
posição que tinha no último contacto com 
o solo. Deste modo enquanto o jogador 
de 6 estava no ar o seu último contacto 
com o solo foi mantido, assim considera-
se que o jogador de 6 estava à frente de 
o jogador de 3 e em posição ilegal, 
perdendo a jogada.  
Regras 7.4, 7.4.2, 7.4.3 

   
2.3  Na recepção ao serviço, o 

jogador de 6 está com os pés 
ligeiramente atrás do jogador 
de 3 e as suas mãos, que 
estão em contacto com o 
solo, estão à frente dos pés 
do jogador de 3 no momento 
do batimento da bola no 
serviço. É uma posição legal 
para a equipa que recebe? 
 

É uma posição legal. Apenas os pés, que 
estão em contacto com o solo, são 
considerados para determinar se a 
posição do jogador é legal ou não. 
Regras 7.4.3, 7.5 
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2.4  No momento do batimento da 
a bola no serviço, o 
distribuidor, que estava na 
linha avançada, tinha parte do 
pé a penetrar no campo da 
equipa adversária e a parte 
restante sobre a linha central. 
O 2º árbitro apitou por o 
distribuidor estar em falta de 
posição pois não se 
encontrava totalmente dentro 
dos limites do campo da 
equipa que recebe no 
momento do batimento da 
bola no serviço. A decisão do 
2º árbitro foi correcta? 

Foi uma decisão correcta por parte do 2º 
árbitro.  
Regras 1.3.3, 7.4 

   
2.5  No terceiro set a equipa “A” 

que recebia o serviço ganhou 
a jogada. O jogador #6 
deveria ter rodado para servir. 
No entanto, é o jogador #5 
que serve. Este facto não foi 
detectado pelo marcador. O 
jogador #5 serve 3 pontos. 
Após mais duas jogadas a 
equipa “A” volta a ganhar o 
serviço. O jogador que se 
seguia ao #5, o #11, roda 
para servir. 
Após o serviço, o marcador, 
anuncia a falta de rotação no 
serviço. No boletim de jogo 
apenas se identifica que 
deveria ter sido o #5 a servir. 
Um visionamento posterior do 
vídeo do jogo mostra o que 
aconteceu, mas isso não 
pode ser visto no boletim de 
jogo.  
O árbitro determina a perda 
de jogada por parte da equipa 
“A” pelo serviço do #11, e é 
reposta a posição correcta em 
campo. Não foram 
cancelados os pontos. Foi 
correcta esta decisão do 1º 
árbitro? 

Baseada na informação escrita no boletim 
de jogo, a decisão do 1º árbitro foi 
correcta.  
Regras 7.7.1, 23.2.3 

 
2.6  A equipa coreana ganhou a 

jogada, o ponto e a bola de 
serviço. Antes da rotação 
para serviço, o capitão de 
jogo pediu ao 2º árbitro a 
formação para determinar o 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. Em 
situações como esta, as sanções por 
conduta incorrecta e tempos técnicos 
permanecem como jogados. As equipas 
devem regressar o mais rápido possível à 
formação correcta. 
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jogador correcto a servir. O 
marcador disse ao 2º árbitro 
que era o jogador #10 a 
servir. 
O jogador #10 serviu durante 
quatro pontos. Antes do 
jogador #10 servir outra vez, 
o marcador informou o 2º 
árbitro que o jogador #8 é 
que deveria estar a servir. O 
1º árbitro decide que os 
quatro pontos marcados pelo 
jogador #10 devem ser 
cancelados. A equipa 
regressa à pontuação e 
formação na qual o jogador 
#8 devia servir. Todos os 
tempos e substituições que 
ocorreram nessas jogadas 
são cancelados. O jogador 
#8 foi autorizado a servir e o 
jogo continua a partir do 
ponto em que o capitão em 
jogo o perguntou qual era o 
jogador correcto a servir. 
Esta decisão do 1º árbitro foi 
correcta? 

Estes acontecimentos devem ser 
registados no boletim de jogo. 

   
2.7  Depois de apitar para o 

serviço, o 1º árbitro verificou 
que havia só cinco jogadores 
em campo. O Libero e o 
jogador com quem este 
trocava estavam ainda ambos 
na zona de aquecimento sem 
aparente intenção de 
tomarem parte na jogada. 
Qual deverá ser a actuação 
dos árbitros?   

O 1º árbitro deverá apitar para o serviço 
quando tiver a certeza que as equipas 
estão prontas para jogar e o jogador que 
vai servir de posse da bola. O senso 
comum diz-nos que certas situações são 
da responsabilidade das equipas. Por 
exemplo, o árbitro não informará o 
jogador se vai servir na ordem errada, ou 
se está com o pé fora do campo quando 
o serviço vai ser executado. 
Como só verificou o erro depois de ter 
apitado para o serviço, o árbitro só tem a 
seguinte opção: mal o serviço seja 
efectuado deveria apitar e indicar a falta 
de posição. 
No entanto, no caso de o 1º árbitro ter 
verificado antes de ter apitado que só 
cinco jogadores entraram em campo 
depois do tempo morto, tem uma 
oportunidade de aplicar uma sanção por 
demora à equipa.  
Regras 7.5, 7.7, 12.3, 12.4.3 
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CAPÍTULO 3: ACÇÕES DE JOGO 
 
 
JOGAR A BOLA 
 
N.º do 
caso Situação Decisão 

   
3.1  O recebedor joga a bola 

vinda do serviço muito mal e 
a bola passa por cima da 
rede e por fora da antena. 
O distribuidor corre para a 
bola na zona livre da equipa 
adversaria e toca a bola na 
direcção do seu campo. Mas 
a bola não ultrapassa a rede 
indo na direcção na mesma. 
O blocador central 
adversário apanha a bola. 
O 1º árbitro apita antes do 
blocador apanhar a bola e o 
sinal de bola fora é 
efectuado pelos árbitros. 
É um sinal correcto por parte 
dos árbitros? Em que 
momento é que a bola ficou 
fora? 

O sinal do árbitro está correcto; a bola está 
fora.  
A bola fica totalmente fora de jogo quando 
deixa o espaço sobre a zona livre do lado 
da rede do adversario. Deste modo a bola 
está fora quando atravessa a linha lateral 
do lado da rede desta equipa. 
A bola também estaria fora se tocasse num 
jogador adversário que estivesse na zona 
livre, desde que este não estivesse lá para 
impedir que o distribuidor tocasse a bola 
para o seu lado do campo. 
Regras 10.1.2, 10.1.2.2  

   
3.2  Numa tentativa de colocar a 

bola com o primeiro toque 
na parte do fundo do campo, 
o atacante tocou a bola com 
a palma da mão para cima. 
O 1º árbitro permitiu que a 
jogada continuasse. A sua 
decisão foi correcta?  

O contacto com a bola deve ser julgado 
pela qualidade do contacto, ou seja, se a 
bola é ou não agarrada ou empurrada. O 
1º árbitro não se deve precipitar em apitar 
a falta, a não ser que tenha visto que a 
bola foi agarrada ou empurrada.  
Regras 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3.3, 9.3.4 
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3.3  Num jogo um atacante ataca 

contra o bloco. A bola 
ressalta para o campo do 
atacante que tenta jogar a 
bola com os antebraços. A 
bola ressalta entre um braço 
e o outro e para o peito do 
jogadoro durante uma acção 
sem que fosse agarrada ou 
empurrada. O 1º árbitro 
permitiu a continuação da 
jogada. Esteve correcto? 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. Era o 
primeiro toque da equipa que recebia. Por 
isso, os toques sucessivos são legais 
desde que ocorram durante uma acção de 
jogada da chinesa e esta não tentou 
agarrar nem empurrar a bola. 
Existem vários casos em que o primeiro 
toque pode ser composto por toques 
sucessivos. Entre eles encontramos: 

1. recepção ao serviço; 
2. defesa de um ataque. Pode ser um 

ataque com força ou não; 
3. defesa da bola que ressalta do bloco 

da equipa que o efectua. 
4. defesa de uma bola que ressalta do 

bloco efectuado pela equipa 
adversária.   

5. Regras 9.2.3.2, 14.2 
   

3.4  Um jogador tenta blocar o 
adversario. A bola toca nas 
mãos da blocadora e cai 
entre a rede e a blocadora. 
A blocadora joga a bola com 
um braço. A bola toca 
momentaneamente o braço 
e o corpo da blocadora. O 1º 
árbitro assinala toque retido. 
Foi uma decisão correcta? 

O contacto com a bola vai determinar se foi 
uma jogada legal ou bola retida. Uma vez 
que é o primeiro toque, a blocadora pode 
dar toques sucessivos desde que dentro 
de uma única acção para jogar a bola. É, 
no entanto, possível apitar bola retida no 
primeiro toque.  
Regras 9.2.2, 9.2.3.2, 14.2 

   
3.5  Um jogador recebe um 

serviço, fazendo passar a 
bola directamente para o 
campo do adversário. A 
jogadora central adversário 
faz bloco reenviando a bola 
para o campo da recebedor. 
Esta jogada é legal? 

É legal fazer bloco e bater a bola para o 
campo do adversário. O 1º árbitro apenas 
tem que decidir da legalidade do contacto 
do blocador com a bola. A única 
consideração a ter é se a bola foi tocada 
legalmente ou foi agarrada ou empurrada. 
O contacto ilegal (bola retida) pode ocorrer 
na acção de bloco.  
Regra 9.2.2 

   
3.6  Um jogador saltou numa 

tentativa de jogar a bola 
junto dos espectadores. 
Depois do contacto com 
bola a jogadora caiu nas 
cadeiras. Esta acção foi 
legal?  

Jogada legal. A jogadora pode jogar a bola 
para além da zona livre. Fora da área de 
jogo, a jogadora pode apoiar-se em 
colegas de equipa ou outros elementos 
estruturais, mas somente do seu lado do 
campo, de modo a tocar a bola.  
Regras 9, 9.1.3  
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3.7 Durante uma jogada, um 
jogador corre atrás da bola 
até à bancada dos 
espectadores. Quando o 
jogador estava quase a 
tocar a bola, um espectador 
agarra a bola. O treinador 
pediu que a jogada fosse 
anulada pois o espectador 
interferiu com a jogada. O 
árbitro recusou. Foi uma 
decisão correcta por parte 
do árbitro? 

Sim. O jogador pode salvar a bola da 
bancada dos espectadores ou em qualquer 
parte fora da área de jogo incluindo o 
banco da equipa.  
Por outro lado, o jogador tem prioridade 
para jogar a bola dentro da área de jogo, 
mas este prioridade não se mantém fora 
da área de jogo.  
Regras 9, 9.1.3 

   
3.8  Num jogo verificou-se um 

ataque muito poderoso de 
um jogador. O jogador 
adversário na zona de 
defesa não teve uma defesa 
muito boa e a bola ressaltou 
para longe do campo. Um 
outro jogador correu atrás 
da bola e fez um passe 
sensacional enquanto cai 
sobre os painéis de 
publicidade que delimitam a 
zona livre. Devido ao 
extraordinário esforço que 
gerou uma grande ovação 
do público o toque da 
jogadora com a bola teve 
um pouco mais de contacto. 
O 1º árbitro apitou e 
assinalou transporte. O 
público expressou o seu 
descontentamento perante a 
decisão do árbitro. 
Como deve o 1º árbitro 
controlar a sua decisão 
nestas situações? 

O árbitro não deve ser considerado apenas 
uma pessoa que dirige e aplica 
mecanicamente as regras, mas também 
alguém que promove a modalidade. A 
espectacularidade é um elemento muito 
importante na promoção do Voleibol.  
Os árbitros não devem julgar a acção para 
satisfação do público, mas também não o 
devem desencorajar. Deve haver um 
equilíbrio apropriado entre a técnica e os 
efeitos sociais das suas acções. Na 
prática, é absolutamente necessário, até 
um certo ponto, sacrificar alguma técnica 
por efeitos mais sociais. Esta é "arte de 
arbitrar”. 
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3.9  Um jogador da equipa “A” 

ataca a bola contra o bloco 
adversário. A bola saiu das 
mãos do blocador por cima 
da vareta parcialmente pelo 
espaço externo, por cima do 
1º árbitro e para a zona livre 
da “A”. Um jogador da linha 
defensiva da equipa “B” 
persegue a bola para a jogar 
para o seu o campo. O juiz 
de linha assinalou “bola fora” 
e o 1º árbitro decidiu em 
favor da equipa “A”. 
O capitão em jogo de “B” 
argumentou que a bola tinha 
passado por cima da vareta 
parcialmente pelo espaço 
externo daí que a bola 
estava jogável pela sua 
equipa. Foi uma aplicação 
correcta das regras por 
parte do 1º árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi errada. A bola 
passou por cima da vareta parcialmente 
pelo espaço externo para a zona livre do 
adversário. Daí ser legal por parte da 
equipa “B” jogar a bola fazendo-a 
regressar ao seu campo pelo seu espaço 
externo do mesmo lado do campo. O juiz 
de linha não deve dar nenhum sinal 
enquanto a bola ainda está em jogo.  
Regra 10.2.1 

   
3.10  Num jogo depois do 2º toque 

de uma equipa a bola cruza 
o plano da rede pelo espaço 
exterior. O juiz de linha 
responsável assinalou com 
o correspondente sinal de 
bandeirola, mas o 1º arbitro 
não aceitou a sinalética. 
No fim do jogo o juiz de linha 
perguntou-lhe porque tinha 
ignorado o seu sinal. Qual 
teria sido a resposta 
correcta do 1º arbitro? 

O arbitro não deve apitar ante da 
ocorrência do erro. A bola poderia ser 
jogada legalmente para trás através de um 
3º toque da equipa. Por isso ele só deve 
apitar nos seguintes casos: 

 A bola toca num jogador adversário; 
 A bola sai fora 
 A bola sai da zona livre adversaria; 
 A bola é enviada para trás e através 

do espaço de passagem; 
 A equipa realiza o seu 4º toque 
 O jogador toca a área de jogo do 

adversário. 
Regra 8.4.1, 8.4.2, 9.1, 10.1.2, 10.1.2.1, 
10.1.2.2  
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PENETRAÇÃO POR BAIXO DA REDE 
 

N.º do 
caso 

Situação Decisão 

   
3.11 Num jogo o jogador que 

estava na linha defensiva, 
recebe um passe feito para 
a frente da linha dos três 
metros. Este salta detrás da 
linha dos três metros, ataca 
e cai com os calcanhares 
na linha central e a maior 
parte dos pés, sobre os pés 
do blocador adversario. O 
adversario tenta jogar a 
bola mas não consegue 
mover-se com a rapidez 
suficiente para tocar nela.  
O central pede a 
interferência do 2º árbitro, 
mas este ignora o pedido. 
Confrontações semelhantes 
correram diversas vezes 
durante todo o encontro, e 
todas as vezes o pedido de 
interferência foi ignorado 
por parte do 2º árbitro. Foi 
uma decisão correcta do 2º 
árbitro? 

A Rega 11.2.1 estabelece que “é 
permitido penetrar o espaço do adversário 
por debaixo da rede, desde que essa 
penetração não interfira com a jogada do 
adversário.” É bastante claro que a 
interferência não é permitida. É razoável 
pensar que um jogador que esteja 
totalmente na sua área de jogo e é 
atingido ou calcado por um adversário 
tenha sido objecto de uma interferência. 
Neste caso, o jogador que faz a 
interferência deve ser penalizado. É uma 
das funções do 2º árbitro observar esta 
possível falta a apitar quando ela ocorre 
como neste caso.  
Regras 11.2.1, 12.2.2.1, 11.2.4 

3.12 Um atacante movimentou o 
pé de modo a que este 
tocasse acidentalmente o 
blocador adversário por 
debaixo da rede. O 
contacto impediu que o 
jogador adversário jogasse 
a bola reflectida do bloco e 
a sua equipa perdeu a 
jogada. Qual deverá ser a 
decisão do 2º árbitro? 

O 2º árbitro devia apitar uma acção ilegal 
uma vez que o atacante interferiu com a 
blocador adversário. A jogada deveria ter 
sido ganha pela equipa da blocador. 
Regra 11.2.1 

   



CCaapp..  22  ––  RREEGGRRAASS  DDEE  JJOOGGOO  ––  ““CCAASSEEBBOOOOKK””  

 

CONSELHO DE ARBITRAGEM  -16- Alterado em Março 2012 

 

 
 

 
 

 
 
JOGADOR NA OU EM CONTACTO COM A REDE 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
3.13 (3.14) Um jogador recebe mal a 

bola e o distribuidor que era 
defesa é obrigado mover-se 
para a zona de defesa para 
passar a bola. Quando se 
volta em direcção à zona de 
defesa, toca ligeiramente na 
rede. O árbitro não assinala 
o contacto com a rede. Foi 
uma decisão correcta? 

A decisão foi correcta, uma vez que a 
acção não interferiu com a jogada.  
Regras 11.3.1, 11.4.4 

   
3.14 (3.15) Num jogo um jogador envia 

a bola para perto da rede. A 
bola está no plano vertical 
da rede. O distribuidor 
consegue alcançar a bola 
ultrapassando o plano 
vertical da rede e distribui a 
bola para que o atacante 
realize um ataque. O 1º 
árbitro apita falta. É uma 
jogada ilegal? 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. Acima 
da tela o jogador não pode ultrapassar o 
plano vertical para tocar a bola de volta 
para o seu campo. Deste modo a acção do 
distribuidor não é legal. Uma jogada similar 
por debaixo da rede é diferente. Debaixo 
da rede a jogada é ilegal se a bola 
atravessar completamente o plano vertical 
da rede.  
Regras 9, 11.2.1 

   
3.15 (3.16) Um jogador atacou uma bola 

que foi passada em cima da 
rede. Um adversário entrou 
em contacto com a bola ao 
mesmo tempo sem entrar no 
espaço aéreo contrário. 
Depois do contacto 
simultâneo a bola cai fora do 
campo adversário. O 1º 
árbitro assinalou a jogada a 
favor da equipa atacante. 
Foi uma decisão correcta do 
1º árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi errada. Se a 
bola não fica presa quando é tocada 
simultaneamente por adversários e cai fora 
da área de campo, a falta foi cometida pela 
equipa do lado contrário onde caiu a bola. 
Deste modo o 1º árbitro errou. A jogada 
deveria ter sido ganha pela equipa 
adversária.  
No entanto se a bola ficar presa por cima 
da rede entre jogadores adversários 
durante algum tempo deve-se permitir que 
a jogada prossiga. 
Regras 9.1.2.2, 9.1.2.3 
 

   
3.16 (3.17) Um jogador da equipa “A” 

estava a blocar um atacante 
da equipa “B”. O ataque fez 
com que a rede tocasse os 
antebraços do blocador. O 
1º árbitro não assinalou 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. Se for 
a rede a tocar no blocador não existe falta. 
Se o blocador tocar o bordo superior da 
rede (banda branca), durante a acção de 
bloco, comete uma falta.  
Regras 11.3.3, 11.4.4 
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toque na rede mesmo 
estando o blocador na acção 
de jogar a bola. Esteve 
correcto? 

   
3.17 (3.18) Durante um jogo um jogador  

blocou uma bola atacada 
com muita força por um 
atacante adversário. A bola 
ressaltou nas mãos do 
blocador e foi para além da 
linha final do seu campo. O 
Libero correu para fora do 
campo, mergulhou e tocou a 
bola. Os espectadores 
aclamaram a jogada do 
Libero. Depois do blocador   
chegar ao solo, terminando 
o seu movimento de bloco, 
virou-se para preparar para 
a continuação da jogada. 
Quando se virou, tocou 
levemente a rede com o 
ombro. O 2º árbitro apitou 
toque na rede. Deveria ter 
sido marcada falta? 

A decisão do 2º árbitro foi errada. 
A Regra 11.3.1 considera que o contacto 
com a rede não é falta excepto quando 
interfere com a jogada. 
Regra 11.3.1 e 11.4.4 

   
3.18 (3.19) Três atacantes correram 

para a rede e o seu 
distribuidor fintou o bloco 
passando a bola para o 
atacante de 4. O bloco 
adversário desvia a bola e 
esta é jogada por outro 
jogador na linha defensiva. 
Ao mesmo tempo que o 
atacante de 4 toca a bola, 
um blocador adversário toca 
na rede tentando fazer bloco 
ao atacante de 2. 
O 2º árbitro apitou porque o 
blocador tocou na rede. Foi 
uma decisão correcta do 2º 
árbitro? 

Não, a decisão do 2º árbitro foi errada. O 
objectivo da nova regra é reduzir o número 
de situações que artificialmente encurtem a 
jogada.  O ataque foi efectuado na posição 
4 e o contacto com a rede foi na posição 2 
. Uma vez que nem o atacante nem o 
blocador estavam de nenhuma maneira 
envolvidos com acção de jogar a bola, e o 
toque na rede não interferiu com a jogada, 
o toque na rede é um acção legal e a 
jogada não devia ter sido parada.  
Regra 11.3.1 

   
3.19 (3.20) O atacante central do salta 

para atacar. O seu 
distribuidor calcula mal o 
tempo do passe e a bola 
passa por cima do atacante 
e cai no chão sem ser 
tocada por nenhum dos 
restantes jogadores. Ao 
tentar blocar, o blocador 
central adversário toca no 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. O 
blocador central estava na acção de jogar 
a bola quando tocou no bordo superior da 
rede, apesar da bola não ter sido tocada 
nem por si nem pelo atacante.  
Regra 11.3.1 e 11.4.4 
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bordo superior da rede. O 
toque na rede ocorreu antes 
da bola tocar no solo. O 
árbitro assinalou falta ao 
blocador central. Esteve o 1º 
árbitro correcto? 

   
3.20 (3.21) Uma equipa estava a 

realizar uma combinação 
rápida com dois atacantes 
na parte central do campo. 
O distribuidor em vez de 
passar a bola para o meio 
do campo, passou-a para o 
atacante de 4. Quando fez 
isso o blocador central 
adversário tocou o bordo 
superior da rede na tentativa 
de parar a jogada 
combinada. O 1º árbitro 
assinalou toque na rede por 
parte do blocador central 
coreano. Foi uma decisão 
correcta? 

Sim, a decisão foi correcta. Se o árbitro 
considera que a bola está suficiente perto 
do jogador e este toca no bordo superior 
da rede, a decisão foi correcta e o toque no 
bordo superior da rede é de facto uma 
“falta na rede”.  
Regra 11.3.1 e 11.4.4 

   
   

3.21 (3.22) Um jogador recebe um 
serviço na jogada de “ponto 
de jogo”. Depois de efectuar 
o ataque, o atacante tocou o 
solo desequilibrado, deu 
dois passos e tocou 
levemente a rede fora da 
vareta, enquanto a bola 
ainda estava em jogo. O 1º 
árbitro apitou falta, 
terminando assim o jogo. Foi 
uma decisão correcta do 1º 
árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi errada. Desde 
que não haja interferência com a jogada, o 
toque na rede não é falta.  
Regra 11.3.1, 11.3.2 e 11.4.4 
 

   
3.22 (3.23) Num jogo o distribuidor 

passou a bola para a sua 
atacante. Quando a 
atacante atacou a bola, 
também tocou com o seu 
joelho na distribuidora, o que 
fez com que esta fosse 
contra a rede. O 2º árbitro 
assinalou falta. Esta é uma 
aplicação correcta da regra?  

A decisão do 2º árbitro foi errada, pois o 
contacto da distribuidora com a rede não 
interferiu com a jogada. 
Regra 11.3.1 e 11.4.4 
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SERVIÇO 

 
N.º do 
caso Situação Decisão 

   
3.23 (3.24) Um jogador colocou-se na 

posição de serviço em vez d 
servidor correcto. Logo que 
tocou a bola no serviço o 
marcador informou o 2º 
árbitro que interrompeu a 
jogada. Esta acção é 
correcta por parte do 
marcador? 

Acção correcta por parte do marcador. 
Quando o jogador errado se encontra na 
zona de serviço para executar o mesmo, o 
marcador deve esperar que acção de 
serviço seja executada antes de notificar 
os árbitros da infracção, O marcador pode 
ter uma campainha, buzina ou outro 
aparelho de som para assinalar a falta. 
Regras 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2 

   
3.24 (3.25) Depois de um tempo morto 

técnico, um jogador errado 
preparava-se para servir. O 
1º árbitro apitou o serviço. A 
equipa que tinha o serviço 
reparou no erro e o jogador 
correcto entrou na zona de 
serviço e preparou-se para 
servir. O árbitro voltou a 
apitar, autorizando o serviço. 
O árbitro actuou bem? 

A decisão do árbitro é errada. O serviço só 
é autorizado uma vez, através do apito e 
do sinal oficial – o serviço deve ser 
executado pelo jogador correcto dentro dos 
8 segundos que se seguem a essa 
autorização. 
Regra 12.4.4 

   
3.25 (3.26) Num jogo, um servidor 

lançou a bola no ar e 
deixou-a cair. Apanhou a 
bola do ressalto e serviu 
imediatamente antes de 
expirarem os 8'' do serviço. 
Foi uma acção legal por 
parte da jogadora? 

Não foi uma acção legal. A bola deve ser 
tocada com uma mão ou qualquer parte do 
braço depois de ser lançada ou solta da(s) 
mão(s). Qualquer acção que seja 
considerada pelo 1º árbitro como sendo  
“lançamento para o serviço" deve ser 
seguida pelo batimento do serviço.  
Regra 12.4.2 

   
3.26 (3.27) A bola de serviço toca a 

rede e a vareta antes de ser 
jogada pela equipa que 
recebe. O 1º árbitro assinala 
falta no serviço. Estava 
correcta a decisão do 1º 
árbitro? 

A decisão do 1º árbitro é correcta. Quando 
a bola toca na vareta é “fora”. 
Regra 8.4.3 

   
3.27 (3.28) Durante um jogo a bola do 

serviço tocou a rede abaixo 
da banda de tela branca da 
parte superior da rede. O 1º 
árbitro apitou imediatamente 
falta no serviço. Foi correcta 
a acção do 1º árbitro? 

O 1º árbitro apitou no momento correcto. A 
a bola vinda do serviço deve passar para o 
campo adversário pelo espaço de 
passagem. Se não passar, o serviço é 
automaticamente falta e o 1º árbitro deve 
apitar nesse momento. O 1º árbitro não 
deve esperar até que a bola toque o chão 
ou num jogador da equipa recebedora. 
Regra 12.6.2.1 
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3.28 (3.29) Uma equipa está com a 
posse de bola e prepara-se 
para servir. O capitão em 
jogo pede a confirmação do 
jogador que vai servir. O 
marcador informa que é o #6 
a servir. O capitão de jogo 
duvida da informação e 
insiste que é o jogador #1 a 
servir. 
O capitão em jogo ainda não 
satisfeito enquanto se tenta 
aproximar do 1º árbitro este 
autoriza o serviço. Gera-se 
confusão e a equipa é 
penalizada por não efectuar 
o serviço dentro dos 8”.  
Quando voltaram a verificar 
o boletim de jogo, 
descobriram que o treinador 
tinha dado um formação 
errada com o jogador #6 em 
duas posições. Deveria ser 
o jogador #1 a servir como o 
capitão de jogo supunha. 
Qual é aplicação correcta da 
regras por parte do 1º árbitro 
neste caso? 

O bom senso deve prevalecer na 
resolução neste caso. O erro inicial foi do 
treinador quando forneceu uma formação 
errada. Este teve continuação pela 
desatenção do 2º árbitro e marcador. 
O jogador #1 deve ser autorizado a servir. 
A equipa não deve ser penalizada por 
demora no serviço. Por outro lado o erro 
inicial do treinador causou um atraso no 
jogo, daí que deve ser sancionado com 
advertência por demora. 
O 2º árbitro deve pedir ao treinador uma 
nova ficha de formação. 

   
   

3.29 (3.30) Num jogo a equipa “A" 
serviu. A bola tocou na rede 
e ia a cair do lado da equipa 
“A” da rede. Um jogador da 
equipa “B”, do outro lado da 
rede e por baixo desta, 
apanhou a bola antes desta 
tocar o chão. Isto é 
permitido? 

A bola está jogável até que o 1º árbitro 
determine que a bola não vai passar a rede 
legalmente e ocorre uma falta. Aí o 1º 
árbitro deve apitar imediatamente. Então o 
jogador pode apanhar a bola depois do 1º 
árbitro apitar a falta.  
Regra 12.6.2.1  

 
 

ATAQUE 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
3.30 (3.31) Um distribuidor, posicionado 

na linha defensiva, saltou 
dentro da zona de ataque e 
passou a bola a um atacante 
quando esta estava 
completamente acima da 
rede. Antes que o atacante 
pudesse tocar a bola esta 
ultrapassa o plano vertical 

A decisão do 1º árbitro foi errada. O passe 
feito tornou-se num ataque ilegal por parte 
de um jogador da linha defensiva quando o 
toque de ataque foi completado (neste 
caso ao contactar o bloco adversário). A 
jogada deveria ter sido ganha pela equipa 
que estava a blocar.  
Regra 13.1.3 
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da rede sendo blocada pelo 
distribuidor adversário. O 1º 
árbitro permitiu que a jogada 
continuasse. Foi correcto? 

   
3.31 (3.32) Num segundo toque da 

equipa, o distribuidor que 
estava na linha defensiva 
saltou na zona de ataque e 
tocou a bola quando esta 
estava completamente 
acima do bordo superior da 
rede. Em vez de passar a 
bola a um colega decidiu 
tocá-la levemente por sobre 
a rede. Antes da bola passar 
o plano vertical da rede, o 
blocador adversário 
ultrapassou o plano da rede 
e blocou a bola. Qual a 
decisão correcta por parte 
do 1º árbitro? 

A decisão correcta é que o adversário 
ganhou a jogada, porque o toque de 
ataque completado foi realizado na zona 
de ataque por um jogador da linha 
defensiva que contactou a bola totalmente 
acima da rede. Logo que a bola é tocada 
pelo blocador, o toque de ataque foi 
completado.  
Regras 13.1.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 

   
3.32 (3.33) No segundo toque da equipa 

“A” um jogador passa a bola 
próximo da rede em 
direcção ao campo 
adversário. A bola não 
chega ao plano vertical da 
rede. O 1º árbitro considera 
que nenhum jogador da 
equipa “A” pode jogar a 
bola. Um blocador da equipa 
“B” ultrapassa o plano da 
rede e bloca a bola. Qual é a 
decisão correcta do árbitro? 

Mesmo só sendo o segundo toque da 
equipa, se a bola estiver a mover-se na 
direcção do campo adversário, é 
considerada um toque de ataque. Uma vez 
que, na opinião do árbitro, considera que 
nenhum jogador americano tem 
possibilidade de jogar a bola, o bloco da 
equipa “B” foi legal.  
Regras 13.1.1, 14.3 

   
3.33 (3.34) Um jogador que estava na 

linha defensiva, saltou na 
zona de ataque e ao 
segundo toque atacou a 
bola que estava mais alta 
que o bordo superior da 
rede. Depois de tocar na tela 
a bola ressalta para o 
campo do atacante. O 1º 
árbitro não apitou. A decisão 
do 1º árbitro foi correcta?  

A decisão do árbitro esteve correcta ao 
permitir que a jogada continuasse. Uma 
vez que nem a bola atravessou o plano da 
rede nem entrou em contacto com um 
blocador adversário, o ataque não foi 
completado. A equipa tinha ainda o terceiro 
toque para enviar a bola para o campo do 
adversário.  
Regras 9,1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 

   
3.34 (3.35) A equipa “A” serviu Um 

recebedor da equipa “B”, 
saltou de detrás da linha de 
ataque e atacou a bola de 
serviço acima do bordo 
superior da rede. O contacto 

Acção legal. Apesar de ser ilegal blocar ou 
atacar uma bola de serviço numa altura 
superior à da rede, o ataque de Williams é 
legal uma vez que o ponto de contacto 
com a bola foi atrás da linha de ataque.  
No entanto, teria sido ilegal se a bola vinda 
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teve lugar atrás da linha de 
ataque, e a bola enviada 
para o campo da equipa “A". 
Esteve o 1º árbitro correcto 
ao permitir a continuação da 
jogada? 

do serviço e estando acima do nível do 
bordo superior da rede, tivesse sido 
blocada ou atacada pelo Libero, ainda que 
este estivesse completamente atrás da 
linha de ataque.  
Regra 13.3.4, 19.3.1.3  

 
BLOCO 

 
N.º do 
caso Situação Decisão 

   
3.35 (3.36) Um jogador da equipa “A” 

recebeu a bola de serviço 
para junto da rede. A bola 
estava muito alta para o 
distribuidor que estava na 
linha defensiva e atravessou 
o plano da rede, Então, o 
blocador central equipa “B” 
atacou a bola contra os 
braços erguidos do 
distribuidor de “A” que ainda 
estavam acima do bordo 
superior da rede. A bola 
ressaltou e caiu no campo 
da equipa “B”. Esteve o 
árbitro correcto ao 
considerar bloco ilegal? 

Sim. O bloco do distribuidor foi um bloco 
ilegal porque era um jogador da linha 
defensiva. Mesmo não tendo intenção de 
blocar, o contacto com a bola acima do 
bordo superior da rede perto do ponto em 
que a bola atravessa a rede faz dele um 
blocador.  
Regras 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2 

3.36 (3.37) Um jogador penetrou por 
cima da rede para blocar o 
segundo toque do 
distribuidor adversário. O 1º 
árbitro não apitou. É legal o 
blocador passar as mãos 
por cima da rede para blocar 
um passe de distribuição do 
adversário? 

É absolutamente necessário que o 1º 
árbitro determine a acção do distribuidor. 
Deve saber se o distribuidor fez um passe 
paralelo à rede ou passou a bola na 
direcção do campo adversário fazendo um 
toque de ataque. No primeiro caso, o 
blocador pode fazer falta uma vez que a 
bola não tinha a direcção do seu campo.  
No segundo caso o passe vinha na 
direcção do campo do adversário e por 
isso deve ser considerado um ataque. De 
acordo com a Regra 14.3 não é falta 
blocar um ataque passando as mãos por 
cima da rede. É importante que o árbitro 
seja capaz de diferenciar entre um passe e 
um ataque executado em passe de dedos.  
Regras 14.1.1, 14.3 

   
3.37 (3.38) Um jogador da equipa”A” 

blocou um ataque da equipa 
“B”. Então, o blocador 
central da equipa “B” blocou 
o bloco do jogador da 
equipa “A”. É legal blocar 
uma bola blocada pelo 
adversário? 

Sim, é um bloco legal. Blocar é interceptar 
a bola vinda do campo do adversário, daí 
que seja legal blocar um bloco do 
adversário.  
Regra 14.1.1 
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3.38 (3.39) Dois blocadores fizeram um 

bloco com sucesso. Antes 
de tocar o campo adversário 
a bola tocou levemente o pé 
de um dos blocadores que 
tinha caído com o pé 
parcialmente no campo 
contrário. O 1º árbitro 
assinalou bloco com 
sucesso. Estava correcto? 

Decisão correcta por parte do 1º árbitro. A 
posição do pé é legal e o facto de a bola 
ter tocado o pé deve ser tratada como se 
tocasse o solo. A equipa blocadora ganha 
correctamente a jogada. Numa acção 
similar se a bola tocar o pé do blocador 
antes deste tocar o chão, o blocador 
interferiu com a oportunidade da outra 
equipa jogar a bola, e assim há uma falta 
do blocador. Regra 11.2.1 

   
3.39 (3.40) O jogador da equipa “A” na 

posição 2 blocou a bola do 
outro lado da rede. A bola 
percorreu alguns metros 
paralela à rede antes do 
jogador da posição 4 da “A” 
a tocar, com uma acção de 
bloco, para o solo da equipa 
“B”. A bola nunca penetrou 
no espaço aéreo da equipa 
“A”. O 1º árbitro assinalou 
falta no bloco da equipa “A”. 
Foi uma decisão correcta do 
1º árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. A 
acção do jogador na posição 4 não foi 
legal. Não foi uma “mesma acção” com a 
do jogador da posição 2 e não pode ser 
considerado bloco colectivo. Foi um toque 
de ataque por parte do jogador na posição 
4 efectuada logo após o bloco do jogador 
da posição 2 dentro do espaço aéreo 
adversário.  
Regras 11.1.2, 14.1.1, 14.2, 14.3 
Se depois do bloco do jogador da posição 
2 a bola tivesse ultrapassado o plano da 
rede, o toque inicial (toque de ataque) do 
jogador da posição 4 tinha que ser 
efectuado do seu lado da rede para ser 
legal.  
Regras 13.2.1, 13.3.1, 14.1.1, 14.2 

   
3.40 (3.41) Um jogador recebeu a bola  

de modo a que esta 
atravessaria a rede se não   
fosse       tocado por outro 
jogador da mesma equipa. 
 O distribuidor estava em 
posição de fazer uma jogada 
legal. O blocador adversário 
penetrou no plano vertical 
da rede e blocou a bola 
antes que o distribuidor 
tivesse a possibilidade de a 
jogar. O 1º árbitro assinalou 
falta ao blocador. Foi uma 
decisão correcta? 

A decisão do 1º árbitro foi correcta pois o 
bloco foi ilegal. Os blocadores não podem 
tocar a bola ultrapassando o plano vertical 
da rede até que o toque de ataque seja 
executada, excepto quando, na opinião do 
árbitro, a equipa que tem a bola não tem 
possibilidade de continuar a jogada.  
Regra 14.3 

   
3.41 (3.42)  O distribuidor que estava na 

linha defensiva atacou, na 
zona de ataque, a bola que 
estava acima do bordo 
superior da rede. 
Simultaneamente ao 
contacto com a bola, o 
blocador adversário 
ultrapassou o plano da rede 

A decisão correcta é assinalar falta dupla. 
A acção de ataque por parte do distribuidor 
na linha defensiva é ilegal mas o bloco 
simultâneo do adversário também é um 
bloco ilegal. Se o contacto do blocador foi 
posterior ao do distribuidor então só o 
toque de ataque executado pelo 
distribuidor que estava na linha defensiva 
era penalizado.  
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e tocou a bola numa acção 
de bloco. Qual é a decisão 
correcta por parte do 
árbitro? 

Regras 13.3.3, 14.3, 14.6.1, Figura 7 
 

   
3.42 (3.43) Quando um recebedor jogou 

a bola para próximo da rede 
mas sem a ultrapassar rede. 
O distribuidor julgou que a 
bola ia passar por cima da 
rede para o campo contrário 
e, saltando, atacou a bola 
com as duas mãos, usando 
uma acção de bloco 
direccionado a bola para o 
campo adversário e de 
encontro às mãos do bloco 
adversário. Foi uma jogada 
legal por parte do 
distribuidor? 

Se a primeira jogada na rede é uma acção 
de bloco por parte do distribuidor então o 
contacto com a bola deve ser julgado como 
um toque de ataque. Os “dois toques” não 
são permitidos e a bola não pode ser 
agarrada e lançada. 
O 1º árbitro deve julgar se o contacto do 
distribuidor na bola é legal ou não é 
agarrada e/ou lançada.  
Certamente que o blocador pode usar as 
duas mãos e mais de um contacto são 
permitidos desde que a bola não seja 
agarrada e/ou lançada.   

   
3.43 (3.44) Um atacante realizou um 

ataque muito forte contra o 
bloco adversário. A bola 
tocou as mãos dos 
blocadores, depois tocou na 
cabeça e ressaltou das 
costas das mãos para trás 
de si, para o seu campo. O 
1º árbitro permitiu a defesa 
da equipa, o passe e o 
ataque. Esteve o 1º árbitro 
bem ao permitir os três 
toques do blocador seguidos 
de mais três toques da sua 
equipa? 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. Apesar 
do blocador ter dado três toque de bola 
distintos, este foram feitos durante uma 
única acção de bloco. Depois do bloco a 
equipa pode fazer mais três toques.  
Regras 9.1, 14.2, 14.4.1 

   
3.44 (3.45) Um jogador da equipa “A” 

joga a bola por cima da rede 
para o espaço aéreo 
adversário, onde um jogador 
da linha defensiva na zona 
de ataque salta acima da 
rede para blocar. Um 
atacante da equipa “A” toca 
a bola com as duas mãos 
numa acção de bloco para 
além do plano da rede. 
Ambos os jogadores tocam 
a bola ao mesmo tempo. O 
1º árbitro assinala falta 
dupla. A decisão do 1º 
árbitro foi correcta? 

A decisão do árbitro foi correcta. O 
atacante apesar de tocar a bola numa 
acção de bloco, completou uma toque de 
ataque não um bloco. O bloco é uma 
acção de interceptar a bola vinda do 
campo adversário não vindo do seu 
distribuidor. (Regra 14.1.1). Uma vez que o 
contacto inicial com a bola por parte de 
atacante foi no espaço aéreo do 
adversário, o ataque é ilegal (Regra 
13.3.1) 
O jogador da linha defensiva completou o 
bloco quando tocou a bola acima da rede 
(Regra 14.1.1). Um jogador da linha 
defensiva não pode fazer um bloco, é falta 
(Regra 14.6.2) 
Uma vez que ambos os jogadores 
cometeram falta ao mesmo tempo, a 
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jogada termina em falta dupla.  
Nestas situações difíceis acima da rede o 
1º árbitro deve observar a jogada muito 
cuidadosamente. Se o jogador da equipa 
“A” tocar primeiro a bola o árbitro deve-lhe 
assinalar falta. Se o jogador da zona de 
defesa tocar a bola primeiro, deve ser 
assinalada falta a este. 

   
3.45 (3.46) Um jogador foi tão lento a 

formar o bloco colectivo e 
estava a dois passos de 
distância do bloco colectivo 
quando o atacante 
adversário tocou na bola. 
Antes que o jogador 
pudesse chegar acima do 
bordo superior da rede para 
blocar a bola tocou-lhe a 
uma altura a meio entre o 
bordo e a parte inferior da 
rede. A sua equipa jogou a 
bola com mais três toques 
antes de vencer a jogada. 
Esteve correcto o 1º árbitro 
ao permitir que a jogada 
fosse ganha por esta 
equipa? 

O 1º árbitro errou ao permitir que a equipa 
ganhasse a jogada. O jogador não fazia 
parte do bloco colectivo e não estava 
acima do bordo superior da rede quando a 
bola lhe tocou. Deste modo o contacto com 
a bola não pode ser considerado bloco. 
Uma vez que o seu contacto com a bola foi 
o primeiro dos três toques a equipa 
cometeu uma falta de “quatro toques” e 
deveria ter perdido a jogada.  
Regras 9.3.1, 14.1.1. 

   
3.46 (3.47) Depois de um ataque, a bola 

tocou na cabeça de um 
blocador que passou com as 
suas mãos por cima da 
rede. O contacto com a bola 
foi abaixo do bordo superior 
da rede. Depois deste toque 
a equipa jogou mais três 
toques e o árbitro apitou 
marcando “quatro toques”. 
Esta decisão foi correcta?  

A decisão foi errada. Ainda que o contacto 
do blocador com a rede seja abaixo do 
bordo superior da rede, a sua acção foi um 
bloco, porque uma parte do seu corpo 
estava acima do bordo superior da rede. 
Regras 9.1, 14.1.1, 14.4.1 

   
3.47 (3.48)  Dois jogadores tentaram 

blocar um ataque mas o 
atacante fez um “amorti”. 
Um dos blocadores tocou na 
bola quando estava a descer 
do seu salto e todo o seu 
corpo estava abaixo do 
bordo superior da rede. 
Quando de seguida tocou 
outra vez na bola o árbitro 
assinalou “dois toques”.  
Esteve correcto?   

Sim, esteve correcto. No momento do 
primeiro contacto com a bola nenhuma 
parte do corpo do blocador estava acima 
do bordo superior da rede. Assim a acção 
não pode ser considerada um bloco, e o 
seu segundo contacto são “dois toques”. 
Regras 9.1, 14.1.1, 14.4.1 
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3.48 (3.49)  Um jogador defesa realiza 

um ataque saltando na zona 
de ataque, contactando a 
bola com esta totalmente 
acima do bordo superior da 
rede. No lado contrário o 
Libero tenta blocar a bola. O 
1º árbitro apitou e concedeu 
o ponto à equipa atacante. 
Ao protesto do capitão desta 
equipa o árbitro explicou-lhe 
que a tentativa de bloco do 
Libero tinha sido a primeira 
falta. 
A decisão é correcta? 
   

A interpretação do 1º árbitro foi correcta. O 
ataque é falta no momento em que a bola 
atravessa completamente o plano vertical 
da rede ou é tocada pelo bloco. A tentativa 
de bloco do Libero foi uma acção anterior 
ao ataque do adversário ser completado, e 
portanto a primeira falta. 
Regra 19.3.1.3 
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CAPÍTULO 4: INTERRUPÇÕES E DEMORAS 
 
 
SUBSTITUIÇÕES 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
4.1  Três jogadores substitutos 

entram na zona de 
substituição. Depois do 
pedido ser aceite e 
confirmado pelo marcador, o 
treinador decidiu fazer só 
duas substituições. Qual o 
procedimento do 2º árbitro? 

Isto é legal desde que não retarde o jogo.  
O 2º árbitro conclui simplesmente a dupla 
substituição. 
Regras 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 

   
4.2  No terceiro set de um jogo, 

um jogador substituto entrou 
na zona de substituição 
enquanto outro estava 
precisamente a deixar a 
zona de aquecimento. 
Quantas substituições 
deverão ser permitidas à luz 
das novas regras? 

O momento do pedido é a entrada do 
jogador substituto na zona de substituição. 
Neste caso o 2º árbitro deve conceder só a 
substituição do jogador que entrou na zona 
de substituição. O segundo pedido deve 
ser rejeitado como um pedido 
improcedente. 
Regras 15.10.3b, 15.11.1.3 

   
4.3  Durante um jogo uma 

substituição foi solicitada por 
uma equipa enviando um 
jogador para a zona de 
substituição. Uma vez que o 
jogador não estava pronto a 
equipa foi sancionada com 
uma advertência por demora 
e a substituição rejeitada. 
Logo que a advertência por 
demora foi aplicada, a 
equipa solicitou nova 
substituição. É permitido 
fazer este novo pedido?  

A substituição não é legal e por isso não 
deve ser permitida. Como o primeiro 
pedido de substituição foi sancionado, a 
equipa não tem permissão para pedir uma 
segunda substituição consecutiva. Deve 
pelo menos decorrer uma jogada antes 
que um pedido de substituição pela mesma 
equipa ocorra. Regra 15.3.2 

   
4.4  Numa competição oficial 

FIVB um treinador “solicitou” 
uma substituição enviando 
um jogador para a zona de 
substituição. O jogador 
substituto entrou na zona de 
substituição com a placa 
com o número errado da 
substituição. O jogador vai 
buscar a placa correcta. O 

A decisão do árbitro foi errada. Nas 
competições mundiais da FIVB o jogador 
substituto deve estar pronto, na zona de 
substituição, com a placa de substituição 
na mão. Assim o pedido de substituição 
feito pela equipa deve ser rejeitado e a 
equipa sancionada com demora.  
Regras 15.10.3a, 16.1.1, 16.2 
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1º árbitro assinala uma 
advertência por demora mas 
permite a substituição. Foi 
uma resposta correcta por 
parte do árbitro? 

   
4.5  Num jogo o treinador duma 

equipa faz sinal para a sua 
equipa  para substituição. 
Nesse momento o jogador 
que ia entrar começou a 
correr desde a zona de 
aquecimento para estar 
pronto para entrar em 
campo, quando sinal do 
treinador fosse reconhecido 
pelo 2º árbitro. Uma vez que 
houve apenas um atraso 
mínimo causado pela 
substituição, o 2º árbitro 
deixou que ela se 
efectuasse. Foi uma decisão 
correcta por parte do 2º 
árbitro? 

A decisão do 2º árbitro foi errada pois a 
substituição não devia ter sido permitida. O 
árbitro deve tratar este caso com discrição. 
A Regra 15.10.3 estabelece que o 
substituto deve estar perto da zona de 
substituição no momento do pedido. Se o 
jogador não estiver lá a equipa é 
sancionada com uma advertência por 
demora e a substituição é cancelada.  
Regras 15.10.3, 16.2 

4.6  Num jogo uma equipa 
solicitou uma substituição. O 
jogador #8 aproximou-se da 
zona de substituição com a 
placa #10. O treinador  
insistiu na substituição com 
o jogador #9. Após uma 
pequena discussão, o 2º 
árbitro rejeitou a substituição 
e a equipa foi sancionada 
com uma advertência por 
demora. A decisão foi 
correcta?  

A decisão foi correcta. A substituição da 
#10 pela #8 era legal. No entanto o 
treinador insistiu na substituição da #9 pela 
#8. Dado que uma placa errada foi 
mostrada e isto causou uma demora, o 
árbitro sancionou a demora correctamente. 
Regras 16.1.1, 16.2 

   
4.7  Num jogo o jogador #5 

duma equipa lesionou-se no 
2º set e teve de ser 
substituído através de uma 
substituição excepcional. 
Então, durante a mesma 
interrupção de jogo, essa 
equipa solicitou outra 
substituição. O 2º árbitro 
aceitou o pedido. Agiu 
correctamente ao aceitar o 
pedido? 

Sim, a decisão foi correcta. 
O jogador #5 teve de ser substituído 
através de uma substituição excepcional 
por motivo de força maior. Não havia 
substituições regulares disponíveis e a 
lesão foi imprevista.  
Assim, originalmente não houve qualquer 
substituição solicitada pela equipa na 
interrupção de jogo e assim ainda tinham o 
direito de pedir uma substituição 
regulamentar. 
Por consequência, uma substituição 
excepcional e substituições 
regulamentares podem ter lugar durante a 
mesma paragem de jogo.  
Regra 15.7 
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4.8  O jogador #6 da equipa “A” 
é desqualificado para o jogo. 
Há uma substituição 
regulamentar do #6 pelo #7. 
É a primeira substituição da 
equipa “A” no set, e há mais 
três jogadores no banco. Na 
jogada a seguir o jogador #7 
da equipa “A” lesionou-se e 
não está em condições de 
continuar a jogar. Então o 1º 
árbitro autoriza a equipa “A” 
a substituir o jogador #7 por 
outro jogador através de 
uma substituição 
excepcional. O árbitro pode 
permitir esta sequência de 
acções? 

A Regra 15.8 diz que “ um jogador expulso 
ou desqualificado deve ser substituído 
regulamentarmente. Em caso de 
impossibilidade a equipa é declarada 
incompleta”. Na primeira acção é este o 
caso, pelo que a regra foi respeitada. Uma 
substituição regulamentar do jogador #6 
desqualificado pelo #7 foi feita. Uma vez 
feita a substituição todos os jogadores em 
campo estão em condições de jogar. Então 
ocorreu o segundo incidente e o jogador #7 
não está em condições de continuar a 
jogar. Ainda que o jogador #7 não possa 
ser substituído através de uma substituição 
regulamentar, pode ser substituído 
utilizando uma substituição excepcional. 
Regra 15.7, 15.8 

4.9  Durante o aquecimento 
oficial antes do início do 
primeiro set o distribuidor da 
equipa “A” lesionou-se e não 
pode jogar. O atleta já 
estava inscrito no ficha de 
formação como o jogador 
que iria fazer o serviço. O 
árbitro permitiu que o 
treinador substituísse o 
atleta. Uma vez que este 
estava registado como um 
dos atletas do seis base, 
deverá participar no jogo 
antes de ser substituído? 

Não, o árbitro permitiu correctamente que 
o jogador fosse retirado de jogo através de 
uma substituição legal. Uma vez que a 
ficha de formação tenha sido verificado 
pelo 2º árbitro ou pelo marcador, a única 
alteração permitida, excepto as trocas do 
Libero, são as realizadas através de 
substituições legais. Desde que as 
substituições legais sejam possíveis estas 
substituições contam para as seis 
permitidas por equipa em cada set. 
Regras 7.3.2, 7.3.4 

   
4.10  O jogador #7 da equipa “A” 

encontrava-se em jogo 
quando devia estar no 
banco. A equipa “A” já 
utilizou as seis substituições 
permitidas. Uma vez que 
não existem substituições 
legais para fazer, qual é o 
procedimento correcto por 
parte dos árbitro? 

A equipa “A” tinha a formação errada. O 
procedimento da Regra 15.9.2 é o 
seguinte: 

a. Ponto e serviço para a equipa “B” 
serviu 

b. A substituição é rectificada. O jogador 
#7 é retirado e o jogador correcto é 
colocado em campo. Esta correcção 
não conta como substituição. Todos os 
pontos efectuados pela equipa “A” 
enquanto o #7 esteve em campo 
ilegalmente, são retirados e os dos 
adversário mantidos. 

c. Não existe mais nenhuma penalidade 
para a equipa “A”.  

       Regra 15.9.2 
   

4.11  Depois da equipa “A” ter 
feito cinco substituições, 
dois jogadores substitutos 
entram na zona de 

Uma vez que a equipa “A” já fez cinco 
substituições, o pedido para a sexta é 
válido. O 2º árbitro deve lembrar o 
treinador que este pode fazer apenas uma 
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substituição. Qual é a 
resposta adequada por parte 
do 2º árbitro? 

substituição e pergunta qual quer efectuar. 
Desde que não haja atrasos, a segunda 
substituição é rejeitada como pedido 
improcedente e registada no boletim de 
jogo.  
Regras 15.5, 15.6, 15.11, 16.1 

   
4.12  Numa equipa R2 e R5 são 

os melhores atacantes. 
Durante um set R5 é 
substituído regressando 
mais tarde ao campo. Mais 
tarde no decorrer set, 
quando R5 estava na linha 
avançada, lesiona-se tendo 
de ser efectuada uma 
substituição excepcional. 
Uma vez que o treinador vê 
R5 no campo 
aparentemente com uma 
lesão grave, manda a sua 
equipa trocar R2 pelo 
Libero. Agora o Libero está 
na zona de defesa e R2 no 
banco. Depois conclui-se 
que R5 não pode continuar 
a jogar e o treinador solicita 
a entrada de R2 no jogo no 
lugar de R5, usando uma 
substituição excepcional. 
Esta sequência de 
substituições é legar? 

Não é legal. 
R5 não pode ser substituído por R2 pois 
este estava em campo no momento da 
lesão  
O jogador lesionado R5 deverá ser tratado 
primeiro – substituído através duma 
substituição excepcional (o treinador pode 
usar qualquer jogador que não esteja em 
campo no momento da lesão, excepto 
Libero ou o jogador que trocou com este) 
Outras acções do treinador devem ser 
subsequentes a esta acção. 
Regra 15.7 

   
4.13  Num jogo uma equipa 

solicita duas substituições. 
Quando o marcador 
verificou as substituições, 
indicou que a primeira era 
legal mas o segundo pedido 
não o era. Qual é a resposta 
correcta por parte do 2º 
árbitro? 

O 2º árbitro permite que a substituição 
legal se realize. O pedido da substituição 
ilegal é recusado, independentemente da 
ordem em que as substituições forem 
pedidas. 
O pedido de uma substituição ilegal é 
sancionado por demora. Se for o primeiro 
só é feita uma advertência; as que se 
seguirem serão penalizadas.  
Regras 15.6, 16.1.3 
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4.14  Uma equipa solicitou uma 

substituição. Depois da 
substituição completada o 
marcador tocou a buzina 
pela segunda vez, levantou 
o braço e anunciou que era 
ilegal. O 2º árbitro corrigiu a 
substituição. O capitão em 
jogo discordou do 2º árbitro. 
Ao conferir o boletim de 
jogo, o 2º árbitro descobriu 
que de facto a substituição 
era legal e voltou a corrigir a 
situação. Foi uma situação 
bastante embaraçosa para 
os árbitros. Qual deveria ter 
sido a resposta do 2º 
árbitro? 

O procedimento do 2º árbitro foi correcto, 
no entanto em casos como este deve 
conferir os factos no boletim de jogo antes 
de tomar decisões.  
É muito importante que os árbitros tomem 
decisões baseadas em factos. Mudar as 
decisões pode criar uma atmosfera muito 
desfavorável no jogo. Cria nos jogadores e 
público uma sentimento de desconfiança e 
hostilidade para com os árbitros 

   
4.15  Um jogador substituto da 

equipa “A” estava na zona 
de substituição pronto para 
entrar em campo. No 
entanto o jogador que 
estava em campo recusou, 
inicialmente, sair do mesmo. 
O árbitro entendeu que isto 
criou uma demora e 
sancionou a equipa. 
Entretanto também 
autorizou a substituição – 
isto é correcto? 

Sim. A decisão do 1º árbitro foi correcta. 
Quando o jogador que vai entrar em 
campo não está pronto e causa uma 
demora, a aplicação correcta das regras é 
rejeitar a substituição e sancionar a equipa 
por demora. No entanto foi o jogador que 
estava em campo que originou este caso 
especial e o substituto não provocou a 
demora. 
O árbitro mostrou bom conhecimento das 
regras e do espírito das mesmas ao 
permitir que a substituição fosse realizada. 
Regras 16.1.1, 23.2.3 

   
4.16  Durante a conferência da 

ficha de formação o 2º 
árbitro constatou uma 
diferença entre a referida 
ficha e a formação da 
equipa “A” em campo. Na 
posição 1, o jogador #5 
estava em campo em vez do 
jogador #7, que estava 
inscrito na ficha de 
formação. O 2º árbitro 
informou do facto o 
treinador, que decidiu iniciar 
o set com a formação que 
estava em campo. Assim 
utilizou uma substituição 
regular com o resultado em 
0-0. A substituição não foi 
realizada, mas somente 
registada no boletim de jogo. 
Entretanto, o Libero trocou 

A decisão do árbitro foi correcta ao 
cancelar a segunda substituição. O 
problema foi que a substituição no início do 
set não foi claramente efectuada pelos dois 
jogadores regulares e por isso o treinador 
e os jogadores esqueceram-se disso e 
pararam o jogo sem razão. Desde que o 
jogo esteve parado por alguns minutos, 
uma sanção por demora deveria ser dada 
à equipa. 
Esta é uma situação, onde o treinador 
deveria fazer o sinal manual para evitar 
más interpretações.  
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com o jogador #5. Três 
rotações depois, quando o 
Libero rodou para a posição 
4 foi trocado pelo #7. O 
treinador solicita a 
substituição do #5 pelo #7. 
Depois da substituição ser 
executada, o 1º árbitro 
apercebe-se que houve um 
erro, dado que a 
substituição tinha já sido 
feita aos 0-0. Depois de uma 
pequena discussão com o 
capitão em jogo, cancelou a 
segunda substituição “não 
necessária”. O jogo 
continuou sem qualquer 
sanção. Foi um 
procedimento correcto? 

   
4.17  O jogador #6, pronto para 

jogar, entrou na zona de 
substituição durante uma 
interrupção de jogo. O 
marcador reconheceu o 
pedido tocando na buzina. 
Nesse momento o treinador 
mudou de ideia e ordenou 
ao jogador para regressar à 
área de aquecimento. Deve 
realizar-se a substituição e 
qual o procedimento 
correcto dos árbitros nesta 
situação?  

O pedido da substituição foi correcto e 
reconhecido pelo marcador ao tocar a 
buzina. Devido à substituição o jogo foi 
interrompido. Não é obrigatório efectuar-se 
a substituição, mas a acção causou uma 
demora e deve ser sancionada. 
Regras 15.10.3a, 15.10.3c, 16.1.1 
 

   
4.18  Depois do apito para o 

serviço um jogador 
substituto entrou na zona de 
substituição. O marcador 
ignorou o facto e o jogo não 
foi interrompido. Depois do 
fim da jogada o 2º árbitro 
pediu ao marcador para 
registar um pedido 
improcedente no boletim de 
jogo. Este procedimento foi 
correcto? 

O 2º árbitro esteve correcto. Este é um 
caso típico de pedido improcedente que 
deve ser registado no boletim de jogo. Se 
houver repetição de um pedido 
improcedente deve ser averbada uma 
sanção por demora. 
Regras 15.11.2, 16.1.1 
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4.19  O 1º árbitro apitou para o 

serviço quando um jogador 
substituto se aproximou da 
zona de substituição. O 
marcador não se 
apercebeu do apito do 
árbitro e tocou a buzina. O 
jogador percebendo que 
se tinha atrasado voltou 
para o banco. O jogo 
parou e o jogador que 
estava em campo para ser 
substituído foi para a zona 
de substituição. Qual será 
o procedimento correcto 
dos árbitros neste caso? 

O 1º árbitro tem de interromper a jogada. 
Na realidade não houve qualquer pedido, o 
jogo foi atrasado pelo jogador em campo 
que julgava que ia ser substituído e a sua 
equipa tem de ser sancionada com 
demora. A equipa a executar o próximo 
serviço é a que o resultado da sanção por 
demora ditar. 
Se o 1º árbitro não tivesse interrompido a 
jogada então depois da execução do 
serviço essa equipa teria incorrido numa 
falta de posição. 
Com o novo procedimento na substituição, 
o marcador deve prestar muita atenção 
aos pedidos de substituição. Foi um erro 
do marcador ter tocado a buzina sem um 
pedido de substituição ser realmente feito. 
Regras 15.11.2, 16.1.1 

   
4.20  Um jogador substituto 

aproximou-se mas não 
entrou na da zona de 
substituição. O 1º árbitro 
apitou para o serviço, mas 
o marcador não tomou 
atenção à posição real do 
jogador substituto e tocou 
a buzina. O jogador 
percebendo que se tinha 
atrasado voltou para o 
banco. A jogada continuou. 
Depois da jogada ter 
terminado o 2º árbitro 
pediu ao marcador para 
registar um pedido 
improcedente a essa 
equipa. Isso foi correcto? 

Dado que a jogada não foi interrompida e o 
erro foi do marcador, este caso não 
deveria ser considerado nem um pedido 
improcedente nem uma demora. Por esse 
motivo o 2º árbitro errou. 
Regras 15.10.3a, 15.10.3c 

   
4.21  O jogador #6 da equipa “A” 

não estava registado na 
lista da equipa no boletim 
de jogo. Ele realizou o 
aquecimento e 
permaneceu na área de 
aquecimento e no banco 
durante o jogo. No 3º set 
este jogador substituiu um 
outro jogador. Depois da 
jogada seguinte o 
marcador detectou que o 
jogador não estava 
registado na lista da 
equipa no boletim de jogo 
e interrompeu o jogo. Os 

Todos os jogadores que queiram participar 
num jogo devem ser inscritos no quadro de 
composição da equipa no boletim de jogo. 
O treinador e o capitão têm a obrigação de 
controlar esse registo e confirmá-lo com a 
sua assinatura. 
O pedido de substituição com um jogador 
não registado deve ser rejeitado e aplicada 
uma sanção por demora. 
Jogadores não inscritos e que tenham 
jogado no jogo devem abandonar o campo 
logo que isso seja descoberto em favor de 
outro legalmente inscrito. Todos os pontos 
ganhos enquanto o jogador não inscrito 
permaneceu em campo são cancelados e 
o adversário ganha um ponto e o próximo 
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árbitros rectificaram a 
substituição e cancelaram 
os pontos ganhos pela 
equipa “A” enquanto o 
jogador #6 esteve em 
campo. A equipa “B” 
ganhou um ponto e o 
direito a servir. O 
procedimento foi correcto? 

serviço. 
Apesar do marcador não ter tomado a 
devida atenção quando o jogador não 
inscrito tomou parte na substituição, o 
principal erro é da equipa. Desta forma o 
procedimento foi correcto. 
Se o erro fosse detectado depois do set 
terminar, o set seria perdido pela equipa 
“A”. Se o erro fosse descoberto depois do 
fim do jogo o jogo seria perdido devido à 
permanência do jogador não inscrito no 
jogo 
Regras 4.1.3, 4.2.2, 5.1.1, 5.2.2, 15.9.2 

   
4.22(novo) Durante uma interrupção a 

equipa recebedora “A” 
solicitou uma substituição. 
Nesta mesma interrupção 
a equipa “B” foi 
penalizada, o que originou 
uma rotação da equipa “A”. 
De seguida a equipa “A” 
solicitou uma nova 
substituição. É possível? 

Isto não é possível porque não há uma 
jogada completada entre os dois pedidos. 
Uma jogada completa é a sequência de 
acções de jogo que resultam na conquista 
de um ponto. O ponto resultante de uma 
penalização não pode ser considerado 
como uma jogada completada e por isso o 
pedido para a segunda substituição não é 
legal. 
Regra 15.2.2 

   
4.23(novo) No controlo da formação, o 

2º árbitro verificou que o 
número do Libero estava 
na formação inicial. Pediu 
ao treinador para corrigir a 
ficha de formação e 
informou o marcador disso. 
Depois disso o jogo 
começou. Foi correcto o 
procedimento? 

Ao Libero não é permitido estar em campo 
na formação inicial, e deve abandonar o 
campo até a situação estar resolvida. 
Normalmente não é possível alterar um 
número na ficha de formação. Neste caso, 
o 2º árbitro deve pedir ao treinador uma 
nova ficha de formação correcta (que só 
deve ser alterada só na posição em que o 
Libero foi escrito por erro). Uma vez 
controlada a nova ficha de formação com a 
equipa em campo, o 2º árbitro deve dar 
autorização para o Libero entrar em 
campo. 
Regra 15.4.2  

 
 
TEMPOS MORTOS E TEMPOS MORTOS TÉCNICOS 
 

4.24 (4.22)  Durante um jogo a equipa 
“A” ganhou uma jogada e 
passou a vencer por 7-6; a 
jogadora #5 da equipa “A” 
serviu em falta de rotação e 
a sua equipa ganhou um 
ponto, ficando o resultado 
em 8-6. 
Um TMT (Tempo Morto 
Técnico) teve lugar e 
depois a mesma jogadora 
#5 serviu até aos 10-6. 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. Os 
Tempos Mortos Técnicos são um 
expediente acordado para permitir 
repetições, análises e oportunidades 
comerciais para a TV: muitos deles são 
acordados e contratados previamente. Por 
isso, tendo já havido o primeiro TMT no set 
nenhum tempo adicional será permitido até 
o resultado da equipa que liderar atingir os 
16 pontos. 
Regra 15.4.1 
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Nesse momento o 
marcador percebeu que a 
jogadora #5 estava em falta 
de rotação há algum tempo. 
O 1º árbitro aplicou a 
sanção (ponto e serviço 
para o adversário) por o 
jogador que serviu estar 
errado e retirou os pontos 
ganhos pela equipa “A” 
durante este período de 
jogo. O jogo prosseguiu 
depois de se ter corrigido a 
ordem de rotação da 
equipa “A”. No entanto, 
mais tarde quando o 
marcador voltou a atingir os 
8 pontos de novo no set 
não houve TMT e o jogo 
continuou. 

   
4.25 (4.23)  A equipa “A” comanda o 

marcador por 7:4. Depois 
da próxima jogada o 
marcador fica em 8:4 para 
“A”. O treinador de “A” 
solicita um Tempo Morto 
(TM). O 2º árbitro rejeita 
porque nesse momento um 
Tempo Morto Técnico 
(TMT) é aplicado 
automaticamente. Esteve 
correcto? 

Dado que um Tempo Morto Técnico (TMT) 
é aplicado automaticamente depois da 
equipa “A” ter atingido 8 pontos, e um 
Tempo Morto Técnico (TMT) deve ser 
aplicado antes duma interrupção de jogo 
regulamentar, foi correcta a rejeição do 
pedido. Se depois do Tempo Morto 
Técnico (TMT) o treinador da equipa “A” 
ainda quiser um Tempo Morto (TM) deve 
solicitá-lo de novo. 
Regra 15.3.2 
 

 
 
PEDIDOS IMPROCEDENTES 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
4.26 (4.24) O treinador da equipa “A” 

tentou solicitar uma 
substituição tardia 
chamando o jogador 
substituto para a zona de 
substituição. O jogador não 
ouviu a chamada do 
treinador e chegou atrasado 
à zona de substituição. O 
marcador tocou a buzina e o 
jogo foi interrompido – mas 
o 1º árbitro já tinha apitado 
para o serviço. O 1º árbitro 
cancelou a jogada, 
assinalou uma advertência 

Foi uma decisão errada do 1º árbitro. A sua 
primeira acção ao rejeitar a substituição 
por demora e dando uma advertência por 
demora foi correcta a partir do momento 
em que o treinador a solicitou a 
substituição enviando o jogador para a 
zona de substituição.  
No entanto o segundo pedido de 
substituição feito pela equipa “A” logo a 
seguir ao tempo morto não foi correcto. 
Antes que seja permitido a uma equipa 
pedir uma nova uma substituição deve 
haver uma jogada a seguir ao primeiro 
pedido. O pedido final de substituição 
devia ser rejeitado e registado no boletim 
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por demora e recusou a 
substituição mandando o 
jogador para fora da zona de 
substituição, onde este já se 
encontrava. Seguiu-se uma 
discussão com os árbitros. A 
equipa “B” pediu tempo 
morto seguido de uma 
substituição. A equipa “A” 
voltou a pediu substituição, 
sendo esta concedida. O 
jogo continuou com a equipa 
“A” a ganhar o set e o jogo. 
Foi uma aplicação correcta 
das regras por parte do 1º 
árbitro? 

de jogo, a não ser que já tivesse havido um 
pedido improcedente.  
Regras 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3, 15.11.1.3, 
16.1.1, 16.1.2, 25.2.2.6 

   
4.27 (4.25) Uma equipa já tinha utilizado 

os dois tempos mortos. Mais 
tarde, no mesmo set, o 
capitão de equipa em campo 
pediu um terceiro tempo 
morto, que foi concedido 
pelo 2º árbitro. Nesse 
momento o marcador 
apercebeu-se do erro e 
avisou o 2º árbitro. Qual é 
procedimento correcto por 
parte dos árbitros? 

O pedido de terceiro tempo é um pedido 
improcedente deveria ter sido rejeitado 
imediatamente sem sanção, mas registado 
no boletim de jogo. O 1º árbitro foi avisado 
do erro e o tempo pedido teria de terminar 
de imediato. O 1º árbitro deveria avisar o 
capitão de campo da equipa mexicana do 
facto e assinalada uma advertência por 
demora, uma vez que a acção causou uma 
demora.  
Regras 15.11.1.4, 16.1.5, 25.2.2.6 

4.28 (4.26) Durante um jogo um 
jogador substituto entrou 
na zona de substituição 
pouco tempo depois do 
árbitro autorizar o serviço. 
O marcador tocou a 
buzina e o jogo foi 
interrompido. 
O 1º árbitro apercebeu-se 
da situação e recusou o 
pedido acenando com a 
mão. Entretanto ambos os 
jogadores envolvidos na 
substituição já se 
encontravam na zona de 
substituição preparados 
para esta ser realizada. 
O 1º árbitro apressou a 
equipa a servir. No 
momento do serviço o 2º 
árbitro apitou e assinalou 
falta de formação na 
equipa que servia por ter 
sete jogadores em campo. 
Depois dos árbitros 
conversarem, o 1º árbitro 

Este é um caso típico de pedido 
improcedente.  
O pedido de substituição deveria ter sido 
negado, e devido à interrupção ser 
prolongada e à confusão, a equipa deveria 
ter sido sancionado por demora.  
No entanto, se esta sanção não for uma 
penalização por demora, a equipa deveria 
repetir o serviço. 
Regra 15.11.1.1 
O 2º árbitro não tem nem autoridade nem 
responsabilidade para julgar faltas de 
posição da equipa que serve. 
Neste caso, como o 2º árbitro apitou, a 
jogada deveria ter sido repetida.  
Regras 15.11,23.3.2.2, 22.3.2.3a, 22.2.2.6  
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assinalou de novo para o 
serviço. Foi uma decisão 
correcta? 

 
 
LESÕES 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
4.29(4.27) Um jogador foi atingido no 

nariz pelo cotovelo de um 
colega de equipa durante 
um bloco e ficou a sangrar 
do nariz. O treinador pediu 
uma substituição. O 
substituto apresentou-se ao 
marcador com o fato de 
treino vestido. Qual a 
decisão correcta por parte 
do árbitro? 

Os árbitros devem usar o bom senso nos 
casos em que a substituição não é 
planeada. Deve ser dado ao substituto 
tempo razoável para que tire o fato de 
treino e entre em campo sem sanções. 
Acrescente-se ainda que, quando uma 
lesão origina uma hemorragia externa o 
jogador deve ser substituído até que a 
mesma seja estancada, e o sangue seja 
removido do seu equipamento. 
Regras 4.4, 15, 15.10.2, 15.10.3, 17.1.1 

   
4.30 (4.28) Um distribuidor lesionou-se 

no joelho ao realizar uma 
defesa. O jogador 
permaneceu no chão 
enquanto se reuniram à sua 
volta os treinadores e o 
médico que avaliava a 
lesão. Depois de cerca de 2’ 
de tratamento o distribuidor 
declarou que estava pronto 
para jogar. O árbitro mandou 
que o jogo continuasse com 
ele a jogar. Foi uma decisão 
correcta por parte do 1º 
árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. Para 
segurança do jogador, o 1º árbitro  deve, 
quando a lesão ocorre, parar 
imediatamente a jogada para permitir que 
o médico da equipa ou a assistência 
médica possam entrar no campo. Se a 
lesão parecer grave, o jogador deve ser 
retirado pelo menos durante uma jogada.  
A principal decisão do 1º árbitro é dar ao 
jogador ou ao médico da equipa algum 
tempo para a avaliação da lesão ainda que 
limitando o tempo antes da substituição ser 
pedida. A retirada de um jogador lesionado 
deve ser feito através de uma substituição 
regulamentar. Se uma substituição 
regulamentar não for possível deve ser 
permitida uma substituição excepcional. 
Regra 15.7, 17.1.2 

   
4.31 (4.29) Uma equipa tinha feito 5 

substituições. Depois disso 
um jogador que já tinha sido 
substituído e regressado ao 
jogo lesiona-se. Uma 
substituição excepcional foi 
usada para substituir este 
jogador. O 1º árbitro 
considerou esta substituição 
excepcional como sendo a 
sexta substituição e que a 
equipa não tinha direito a 
mais nenhuma substituição. 
O treinador questionou esta 

A correcta interpretação das Regras é de 
que um jogador lesionado pode ser 
substituído através de uma substituição 
excepcional. O treinador pode utilizar 
qualquer jogador que não esteja a jogar 
excepto o Libero e o seu jogador de 
substituição. A substituição excepcional 
não é contada como uma das seis 
substituições.  
Regras 15.1, 15.6, 15.7 
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interpretação das regras. 
Qual a interpretação 
correcta das regras? 

   
4.32 (4.30)  Durante uma jogada um 

jogador contraiu uma lesão 
com sangue. No fim da 
jogada o 1º árbitro chamou-o 
e obrigou-o a receber 
assistência médica para 
parar a hemorragia dado 
que é proibido jogar com 
ela. O tratamento demorou 
cerca de um minuto. Depois 
de parada a hemorragia o 
jogo continuou. O 
procedimento do 1º árbitro 
foi correcto? 
 

Não é permitido jogar com uma ferida a 
sangrar, independentemente da gravidade 
da lesão. Os árbitros devem parar 
imediatamente o jogo depois de se 
aperceberem da lesão e obrigar o jogador 
a pedir intervenção médica. A equipa não é 
obrigada a substituir o jogador. Assim é um 
procedimento aceitável por parte do 1º 
árbitro ao não aplicar uma sanção por 
demora nem pedir à equipa que utilize uma 
interrupção de jogo. 
Decisão da Comissão Médica da FIVB 

   
 
DEMORAS DE JOGO 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
4.33 (4.31) Antes do início do terceiro 

set dum jogo, o 1º árbitro 
apitou para as equipas 
entrarem em campo. Uma 
equipa não reagiu. Como 
foram muito lentos a atender 
ao pedido do 1º árbitro, este 
aplicou uma advertência por 
demora. A equipa entrou 
então em campo. Foi uma 
acção correcta por parte do 
1º árbitro? 

Sim. A decisão do 1º árbitro foi correcta. As 
equipas devem estar prontas a tomar os 
seus lugares em campo. Se não o fizerem 
de imediato, o 1º árbitro deve assinalar 
uma advertência por demora que é 
registada no boletim de jogo. 
Se mesmo assim a equipa não se 
apresentar, uma penalização por demora, 
indicada pelo cartão amarelo, deve ser a 
sanção. Se a equipa continuar a não 
responder, será considerada uma recusa 
de jogar e é considerada como ausente. 
Neste caso o resultado do jogo será 0-3: 0-
25, 0-25, 0-25. 
Se a equipa é lenta a regressar ao campo 
depois de um tempo deve ser seguido o 
mesmo procedimento 
Regras 6.4.1, 16.1 

   
4.34 (4.32) Depois de ganhar uma 

jogada uma equipa juntou-
se para combinar a 
estratégia da jogada 
seguinte. O 1º árbitro 
concedeu o tempo 
adequado para os jogadores 
retomarem os seus lugares 
caso não se tivessem 
juntado, apitou e aplicou 

Foi uma decisão correcta por parte do 1º 
árbitro. Não existe nenhuma necessidade 
do 1º árbitro esperar mais tempo do que 
tempo adequado para os jogadores 
retomarem os seus lugares para a jogada 
seguinte. O árbitro deve usar o bom senso 
no julgamento deste caso. Deve permitir o 
entusiasmo e o festejo normal, mas não 
deve permitir demoras no jogo.  
Regras 16.1.2, 16.1.5 
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uma advertência por demora 
por não estarem prontos 
para servir. Foi uma decisão 
correcta por parte do 1º 
árbitro? 

   
4.35 (4.33) Um jogador recusou-se a 

jogar devido ao chão estar 
molhado por um mergulho 
de um colega de equipa. 
Qual é a resposta correcta 
por parte do 1º árbitro? 

O 1º árbitro nunca deve aceitar o pedido da 
equipa para secagem do chão pois este 
pedido é motivo para uma sanção por 
demora. Por este motivo o árbitro deve 
considerar vários factores. Os “auxiliares 
de limpeza rápidos” deveriam ter limpo a 
área molhada. Os jogadores também 
podem usar as suas toalhas pessoais para 
limpar o chão. Quando o 1º árbitro julgar 
que é necessária a limpeza do chão pelos 
auxiliares de limpeza deve ser ele a 
ordená-la. O controlo do jogo é sempre 
uma decisão do 1º árbitro se não houver 
Comité de Controlo Em jogos com Comité 
de Controlo o Júri de Jogo pode autorizar o 
2º árbitro a permitir uma limpeza extra caso 
a mancha seja grande e a temperatura 
seja acima dos 25ºC e a humidade acima 
de 61%. Se, em último caso, a equipa se 
recusar a jogar o árbitro pode sancionar a 
equipa com sanções por demora ou 
declará-la como ausente.  
Regras 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2 

   
4.36 (4.34)  Durante um intervalo entre 

dois sets uma equipa toda 
foi para o vestiário e 
regressou 5 minutos depois. 
O 1º árbitro aplicou uma 
sanção por demora e o jogo 
prosseguiu. Foi uma 
reacção apropriada do 1º 
árbitro? 

Em primeiro lugar uma equipa não está 
autorizada a abandonar a área de 
competição sem autorização dos árbitros. 
Apesar disso, passados 2’ 30’’ o 2º árbitro 
deve ir junto da equipa e lembrar-lhes para 
entrarem imediatamente em campo para 
não ser declarada ausente. Depois de 
regressarem ao campo o 1º árbitro deve 
aplicar uma sanção por demora. 
Regras 4.2, 6.4.1, 6.4.2, 18.1 

   
 
INTERFERÊNCIAS EXTERNAS 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
4.37 (4.35) Durante um set, os 

espectadores correram para 
o campo, depois da jogada 
terminar e interromperam o 
jogo para protestarem as 
decisões dos árbitros. Qual 
é a resposta correcta por 
parte do 1º árbitro? 

O 1º árbitro deve suspender o jogo e o 
organizador ou o Comité de Controlo 
deverão tomar as medidas para que se 
restabeleça a ordem. Esta interrupção 
deve ser assinalada no boletim de jogo. 
Regras 17.2, 17.3 
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4.38 (4.36) Durante um jogo quando 

um jogador estava a 
servir, o braço flutuante de 
uma câmara de TV do 
fundo do campo desceu e 
tocou no jogador. O 
jogador continuou a acção 
de serviço apesar da 
interferência e conseguiu 
enviar a bola para o 
campo adversário e a 
jogada continuou. 
O 1º árbitro não 
interrompeu a jogada ou 
ordenou que se repetisse 
e não houve protestos por 
parte da equipa. Foi uma 
decisão correcta do 1º 
árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi correcta neste 
caso uma vez que a jogada foi 
espectacular e causou grande interesse e 
entusiasmo no público. No entanto, e 
noutras situações, o 1º árbitro deve 
mandar repetir a jogada. 
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CAPÍTULO 5: LIBERO 
 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
5.1  No início do de um jogo o 

treinador apresentou a sua 
formação. Antes do 2º árbitro 
verificar a formação o Libero 
trocou com o jogador da linha 
defensiva. Qual é a resposta 
adequada do 2º árbitro 
durante a verificação da 
formação antes do início do 
jogo. 

O jogador regular deve estar em campo 
durante a verificação da formação. O 
jogador da linha defensiva deve trocar 
rapidamente com o Libero, sem sanção. 
Logo a pós o 2º árbitro verificar a 
formação, o Libero pode trocar com o 
jogador da linha defensiva. Se isto voltar a 
acontecer durante o jogo ou se a demora 
for muito longa, o 1º árbitro julgará esta 
acção como demora, e deverá aplicar uma 
sanção por demora.  
Regra 19.3.2.4, 18.3.2.8, 24.3.1 

   
5.2  A equipa tem sete jogadores 

incluindo o Libero. No 
segundo set o jogador inicial 
#6 é sancionado com uma 
desqualificação. O 1º árbitro 
declara a equipa incompleta e 
dá a vitória do jogo aos 
adversários. É uma decisão 
correcta por parte do árbitro? 

A decisão do 1º árbitro é correcta, uma vez 
que o Libero não pode participar nas 
substituições e o jogador desqualificado 
deve ser substituído por uma substituição 
legal, mas que não existem jogadores 
disponíveis para uma substituição 
regulamentar. 
Regra 6.4.3, 19  

   
5.3  A equipa “A” tem apenas oito 

jogadores, incluindo o Libero. 
No segundo set do jogo, o 
jogador #2 da equipa “A” foi 
substituído e regressou ao 
jogo. O jogador #6 é 
sancionado com uma 
desqualificação. O Libero está 
no banco na altura da 
desqualificação. Qual é a 
decisão correcta do 1º árbitro? 

Uma vez que o jogador #2 não pode ser 
substituído regulamentarmente  a equipa é 
declarada incompleta e perde o 2º set. 
Regras 6.4.3, 15.7, 15.8 

   
5.4  A equipa tem sete jogadores 

incluindo o Libero. No 
segundo set o jogador inicial 
#7 lesiona-se. O 1º árbitro 
permite que o Libero entre no 
jogo por uma substituição 
regulamentar e toma o lugar 
do jogador lesionado 
terminando o jogo na posição 
deste. Foi uma decisão 
correcta do 1º árbitro? 

A decisão do árbitro foi errada. O Libero 
não pode participar numa substituição 
regulamentar ou excepcional. Existem 
duas possibilidades para a equipa. Se o 
jogador #7 no momento da lesão estava na 
linha avançada, a equipa pode pedir 3 
minutos para a recuperação. Se o jogador 
não pode continuar a jogar a equipa perde 
o set e possivelmente o jogo. No entanto, 
se o jogador lesionado está na linha 
defensiva e o Libero está no banco, a 
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equipa pode trocar o #7 pelo Libero até 
este chegar, na rotação, à linha avançada. 
Nesta altura o #6 ou entra em jogo ou a 
equipa é declarada incompleta.  
Regras 15.5, 15.7, 15.8, 17 

   
5.5  O Libero está em campo no 

lugar do jogador #5. O Libero 
é expulso do set. Qual é 
processo correcto para a 
continuação do jogo? 

No caso da expulsão ou desqualificação do 
Libero e se a equipa tem dois Liberos o 
treinador pode trocar imediatamente o 
Libero em jogo que foi sancionado pelo 
segundo Libero 
Se a equipa tem só um Libero o #5 deve 
retornar ao jogo no lugar do Libero. Neste 
caso a equipa não pode usar mais o Libero 
nesse set. O Libero pode jogar nos 
restantes sets.  
Se for desqualificado, a equipa não pode 
usar mais este Libero durante o que  resta 
do jogo.  
Regras 6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.2.8, 19.4 

   
5.6  O Libero de uma equipa está 

na posição 5. A equipa ganha 
a jogada e roda. O Libero 
troca, correctamente, com o 
jogador inicial #2 que se 
posiciona na zona avançada. 
Antes do reinício do jogo, o 
treinador decidiu substituir #2 
pelo jogador # 7. Ambas as 
acções ocorreram na mesma 
interrupção de jogo. O 1º 
árbitro esteve correcto ao 
permitir que ambas as 
substituições se realizassem? 

O processo está correcto. Mas a 
terminologia usada é importante para evitar 
protestos desnecessários. O jogador 
Libero é “trocado” pelo jogador inicial e o 
jogador #7 é que, então, “substitui” #2.  
Assim só há uma substituição entre duas 
jogadas e que é registada no boletim de 
jogo, e nenhuma infracção às regras 
existe. 
Regras 15.3.2, 19.3.2, 19.3.2.8 

   
5.7  O Libero que ia trocar com o 

jogador da posição 1 foi lento. 
A troca teve lugar após o 
árbitro ter autorizado o 
serviço, mas antes do 
batimento na bola. Qual é a 
actuação correcta do árbitro? 

O 1º árbitro deve permitir que a jogada 
continue sem a interromper. Depois da 
jogada, o 1º árbitro pode fazer uma 
advertência verbal pelo atraso da troca. 
Subsequentes atrasos nas trocas deverão 
ser sancionados, imediatamente, com 
sanções de demora, interrompendo a 
jogada. 
No entanto, se a troca ocorrer após o 
batimento de serviço, o 1º árbitro deve 
apitar marcando uma falta de posição.  
Regra 19.3.2.5 

   
5.8  Um especialista no serviço 

substituiu um blocador central. 
Depois de ter servido, foi 
trocado pelo Libero. Quando o 
Libero rodou para a linha 
avançada foi trocado pelo 

De facto o 1º árbitro foi um “artista na arte 
de arbitrar". No espírito de permitir que os 
jogadores jogassem com pouca 
interferência dos árbitros, o 1º árbitro 
tomou a decisão correcta. Se tais erros 
continuassem a surgir nessa equipa 
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blocador central 
Nesse momento o treinador 
apercebeu-se que o blocador 
central tinha entrado em jogo 
ilegalmente e tocou a 
campainha para fazer uma 
substituição normal do 
especialista do serviço pelo 
blocador central na tentativa 
de voltar a colocar no campo 
o blocador central de modo a 
que a troca fosse considerada 
legal. Quando o 1º árbitro se 
preparava para autorizar as a 
equipa a servir, o 2º árbitro 
recusou o pedido 
improcedente da equipa. O 1º 
árbitro apercebe-se que ia 
autorizar o serviço quando a 
equipa tinha uma jogadora 
ilegal em campo. Autorizou a 
substituição e sancionou a 
equipa com uma advertência 
por demora. Isto foi correcto? 

deveriam ser aplicadas sanções. 

   
5.9  Quando o blocador central da 

equipa “A” rodou para servir, o 
treinador substitui-o por um 
especialista de serviço. 
Depois de perder o serviço o 
especialista de serviço foi 
trocado pelo Libero. Quando o 
Libero ia rodar para linha 
avançada foi trocado pelo 
blocador central. Após duas 
jogadas a equipa “B” 
apercebeu-se que a troca não 
tinha sido legal, uma vez que 
blocador central não tinha 
substituído o especialista no 
serviço. A equipa “B” 
protestou a situação. A 
Conferência de Juízes foi 
convocada após o que foi 
permitido à equipa “A”  
substituir o blocador central 
pelo especialista de serviço 
sem penalização. Foi uma 
aplicação correcta das 
regras? 

Existem três partes das regras:  
1.Uma vez que esta situação não estava 
claramente prevista nas regras, a Regra 
23.2.3 estabelece que o 1º árbitro tem o 
poder de decidir em qualquer situação 
envolvendo o jogo incluindo as não 
mencionadas pelas regras. 
2.Dada aquela situação concreta, a equipa 
“A” deveria ter sido penalizada com um 
ponto e o serviço para o adversário por 
uma troca ilegal, e a perda de pontos 
adicionais confirmada pella incluindo a 
folha de controlo do Libero. Se os pontos 
ganhos enquanto se manteve a situação 
ilegal deverão ser retirados à equipa “A”. 
Se não, nenhum ponto adicional será 
retirado. Para o blocador central voltar a 
entrar a equipa “A” deve solicitar uma 
substituição regulamentar com o 
especialista em serviço. 
3.O processo de substituição correcto 
numa situação deste tipo é o seguinte: No 
momento em que o Libero ia rodar para a 
linha avançada deveria ter sido trocado 
pelo especialista no serviço. Então o 
blocador central devia substituir o 
especialista no serviço.  
Esta substituição e troca deverão ser 
efectuadas na mesma interrupção de jogo. 
Regras 19.3.2.1, 23.2.3 
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5.10  Durante um jogo o árbitro 

apitou para o serviço. Nesse 
momento o jogador no serviço 
apercebeu-se que o Libero 
tinha saído do campo e não 
tinha sido trocado. Deste 
modo a equipa só tinha 5 
jogadores em campo 
contando com ele. Então 
atrasou o serviço o máximo 
possível e serviu. No 
momento do batimento de 
serviço o jogador trocado pelo 
Libero estava em campo na 
posição 1, mas a sua posição 
legal era a 4. Estava 
claramente a cometer uma 
falta de posição. A equipa que 
serviu ganhou a jogada. O 
capitão em campo adversário 
aproximou-se do 1º árbitro e 
pediu explicações pela 
decisão de continuar a 
jogada. Ele entendia que a 
sua equipa devia ganhar a 
jogada pois a equipa que 
serviu cometeu uma falta de 
posição. O 1º árbitro rejeitou o 
argumento e permitiu que a 
jogada fosse considerada 
correcta. Qual deveria ter sido 
a decisão do 1º árbitro? 

Houve três erros nesta situação. O 
primeiro é que o 1º árbitro não deve 
autorizar o serviço sem que a equipa 
esteja em campo e o servidor de posse da 
bola. Deveria ter atrasado a autorização de 
serviço. Se causasse um atraso no jogo a 
equipa que estava a servir deveria receber 
uma advertência por demora. 
O segundo é que a troca do Libero apenas 
pode ocorrer antes do apito para o serviço. 
O terceiro é que equipa que estava a servir 
tinha cometeu um erro de posição no 
momento do batimento do serviço por isso 
deveria ter perdido a jogada. Se o 
substituto estivesse na posição 4 antes do 
batimento de serviço a jogada deveria ter 
sido jogada e a equipa que estava a servir 
deveria ter sido sancionada de acordo com 
a Regra 19.3.2.3. 
Regras 7.5.1, 12.3, 19.2.3.2, 19.2.3.3  

   
5.11  Durante um jogo, o Libero 

estava em campo por troca 
com o jogador #4. Quando 
correu atrás de uma bola o 
Libero lesionou-se na perna e 
não pode continuar o jogo. O 
treinador decidiu que seria o 
jogador #4 renomeado Libero. 
É possível? 

Em caso de lesão ou doença do Libero, 
que o coloca “permanentemente” incapaz 
de jogar e se a equipa tem dois Liberos, o 
treinador pode trocar imediatamente o 
Libero em jogo pelo segundo Libero. Se ao 
ficar reduzida a um único Libero o segundo 
Libero também se lesionar ou estiver a 
jogar mal, o treinador pode renomear um 
novo Libero entre os jogadores que estão 
fora de campo no momento da 
renomeação. Se a equipa só tem um 
Libero, a opção é a mesma que no caso da 
lesão do segundo Libero. Se o treinador 
quiser que o jogador #4 seja o novo Libero 
pode usar uma substituição regulamentar 
para que o jogador #4 vá para o banco e 
poderá então, nessa altura, renomeá-lo 
como novo Libero. 
Regra 19.1.3, 19.3.2.2, 19.3.2.8 
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5.12  Num jogo o treinador era 
também o Libero. Quando não 
estava em campo falava com 
os jogadores dando-lhes 
instruções e andando entre o 
prolongamento da linha de 
ataque e a área de 
aquecimento. O árbitro não 
proibiu esta actividade. Foi 
uma decisão correcta do 
árbitro? 

A decisão do árbitro foi correcta. As regras 
estabelecem que o Libero não pode ser o 
capitão de equipa ou o capitão em campo. 
As regras não proíbem o Libero de ser 
treinador. Assim o treinador-Libero tem 
autorização para exercer a sua dupla 
função, e o árbitro não deve insistir para 
que o Libero permaneça sentado no 
banco.  
Regras 5.2.3.4, 19.1.3 

   
5.13  O atacante central estava no 

banco, estando no seu lugar, 
em campo, o Libero. Quando 
o Libero rodou da posição 6 
para 5, o atacante central 
distraído entra em campo e o 
Libero, aparentemente 
pensando da mesma forma ou 
impelido pela acção do seu 
colega, começa a sair – e por 
instantes deixa o campo. 
Quase instantaneamente o 
Libero apercebe-se do erro e 
rapidamente troca de posição 
de novo com o blocador 
central. O 1º árbitro ignorou o 
erro na troca e apitou para o 
serviço. Foi uma decisão 
correcta do 1º árbitro? 

A Regra 19.3.2.1 estabelece que deve 
haver uma jogada entre duas trocas de 
Libero. No entanto devido à natureza 
instantânea da troca, o árbitro considerou 
que a mesma não foi completada. Quando 
um caso como este tem lugar, obviamente 
por erro, e sem demora do jogo, não deve 
ser considerado e deve-se permitir a 
continuação do jogo sem interrupção 
adicional.  
Isto faz parte da arte de arbitrar. 
Se por outro lado o Libero tivesse deixado 
o campo e imediatamente trocasse com 
um jogador diferente sem a jogada exigida 
entre as trocas, a equipa deveria ser 
penalizada com um ponto e o serviço para 
o adversário e a troca incorrecta deveria 
ser corrigida.  
Regra 19.3.2.1 

   
5.14  Num jogo uma equipa 

esqueceu-se de trocar o 
Libero quando este rodou 
para a posição 4. Depois de 
três pontos o 1º árbitro 
verificou que o Libero estava 
em campo ilegalmente. Qual a 
decisão correcta por parte do 
árbitro? 

O Libero não está em falta de posição até 
o servidor efectuar o serviço. É função do 
marcador assistente informar os árbitros se 
o Libero está em campo quando deve estar 
no banco. O árbitro deve, imediatamente, 
com a ajuda do marcador assistente 
determinar quantas jogadas esteve o 
Libero em falta. A equipa que comete a 
falta de posição é penalizada com um 
ponto e o serviço para o adversário e 
perde todos os pontos obtidos com a 
formação errada. As formações são 
corrigidas e o jogo recomeça.  
Regras 7.5.4, 19.3.1.1, 26.2.2.1, 26.2.2.2 
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5.15  Num jogo o Libero lesionou-se 

durante o aquecimento oficial. 
O treinador solicitou a 
redesignação do Libero – o 
novo Libero era o capitão de 
equipa, que estava também na 
formação inicial para o primeiro 
set. O 1º árbitro rejeitou 
inicialmente o pedido porque 
as regras proíbem que o Libero 
seja o capitão da equipa ou o 
capitão em jogo. 
A decisão do árbitro foi 
correcta?  

A decisão do árbitro foi errada. 
Se a equipa tem dois Liberos, o treinador 
pode trocar o lesionado Libero inicial pelo 
segundo Libero. Se o segundo Libero se 
lesionar, o treinador pode redesignar um 
novo Libero de entre aqueles que no 
momento da redesignação não estejam em 
campo.  
No caso de a equipa ter um só Libero a 
solução é igual ao caso da lesão do 
segundo Libero. 
A decisão do árbitro no caso descrito foi 
errada. 
Embora seja verdade que o Libero não 
pode ser nem o capitão de equipa nem o 
capitão em jogo, em caso de força maior o 
capitão de equipa pode renunciar à sua 
posição e a todos os seus direitos e 
obrigações, de modo a poder ser 
redesignado como Libero. Desde que o 
capitão esteja na ficha de formação a 
sequência de acções deve ser como se 
segue: 
1. Substituição do capitão de equipa por 

outro jogador através de uma 
substituição regulamentar antes do 
jogo se iniciar; 

2. Solicitar ao treinador para designar um 
novo capitão de equipa; 

3. Redesignação do novo Libero 
4. Solicitar para que o novo Libero mude 

o equipamento para um de Libero (ou 
cubra o seu com um colete existente 
para esse fim no equipamento de 
reserva); 

5. Solicitar ao marcador para: 
- Registar de novo o capitão de 

equipa original como o novo ou 
redesignado Libero (para substituir 
o Libero original); 

- Registar o novo capitão de equipa; 
- Inscrever estes novos 

registos/redesignações no quadro 
das “Observações” do boletim de 
jogo. 

Regras 5, 19.1.4, 19.2 
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5.16  A seguir a duas más 

recepções da equipa “A”, o 
treinador troca o Libero da 
posição 6 e manda-o 
novamente para o campo para 
a posição 5 (sem haver 
qualquer jogada entre as duas 
trocas). O 2º árbitro não se 
apercebeu disso. No entanto o 
1º árbitro apercebeu-se do 
facto antes de autorizar o 
serviço, mandou efectuar o 
mesmo e apitou marcando 
falta de posição à equipa 
recebedora “A”. Esteve o 1º 
árbitro correcto?  

A decisão do 1º árbitro foi correcta. 
Nenhuma falta é cometida até o batimento 
na bola no serviço. Em geral a tarefa de 
marcar a falta de posição da equipa que 
recebe está incluída nas responsabilidades 
do 2º árbitro. Mas neste caso, desde que o 
Libero não pode estar em campo durante 
esta jogada (e a jogada começa com a 
execução do serviço) – e mesmo que o 2º 
árbitro não tivesse reconhecido esta troca 
de Libero em falta, o 1º árbitro não pode 
intencionalmente permitir um acto ilegal, e 
deve ajudar o 2º árbitro apitando. Nos 
jogos em que existe o marcador assistente 
é sua tarefa controlar as trocas do Libero. 
Neste caso, depois do batimento do 
serviço deveria tocar a buzina para 
assinalar a falta cometida.  
Regras 19.3.2.1, 19.3.2.5, 23.2.3 

   
5.17  Depois do fim de uma jogada, 

o Libero foi trocado por outro 
jogador. O árbitro apitou para 
uma nova jogada. Depois do 
serviço, uma das bolas de 
reserva entrou no terreno de 
jogo e o 1º árbitro marcou 
“ponto nulo”. Antes de apitar 
para repetir a jogada, o Libero 
tenta trocar com o jogador da 
posição 6. O 2º árbitro 
mandou-o regressar. 

A decisão do 2º árbitro foi correcta. Este é 
um caso típico duma troca ilegal de Libero. 
Uma jogada termina com o ganho de um 
ponto por uma das equipas. Como a 
jogada foi anulada não existiu nenhuma 
jogada entre as duas trocas, mas não é 
permitido aos árbitros impedir que uma 
equipas cometa um erro. Quando do 
batimento do serviço seguinte o marcador 
assistente deve tocar a buzina e a equipa 
perde o ponto e o serviço por estar em 
falta de posição.  
Regra19.3.2.1 

   
5.18  O Libero duma equipa 

lesionou-se durante o jogo e o 
2º árbitro autorizou o médico 
com o auxílio do treinador a 
entrarem em campo para 
verificarem da gravidade da 
lesão. Decidiram retirar o 
Libero de campo e fazer entrar 
o jogador com quem tinha 
trocado. Depois de sair do 
campo o Libero reclamou que 
estava recuperado e insistia 
em voltar ao campo para jogar. 
Os árbitros permitiram que o 
Libero voltasse ao campo e 
reataram o jogo.  

Não, não deveria ter sido permitido. 
Mesmo apesar de ser um caso de lesão o 
Libero pode ser trocado através de uma 
troca regulamentar. Igualmente o Libero 
ainda tem o direito de participar no jogo até 
ser declarado incapaz de continuar.  
(Regra 19.4.2) 
Assim, esta situação foi um erro porque 
houve duas trocas consecutivas sem haver 
qualquer jogada entre elas. 
Regra 19.3.2.1, 19.3.2.8 
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5.19 O Libero da equipa “A” 

lesionou-se numa jogada 
crucial do jogo. O treinador 
solicitou a imediata 
redesignação e o jogador com 
quem tinha trocado entrou em 
campo como novo Libero. 
Poderia ser permitido? 

Os árbitros não deveriam ter permitido 
isso. O texto da regra tem a intenção de 
proteger as equipas contra estratégias 
habilidosas. Por exemplo quando este 
novo Libero rodar para a posição 4 quem 
pode trocar com ele? A resposta é 
ninguém. A equipa ficaria incompleta. 
Deste modo deveria ser usado o seguinte 
procedimento: 
Se a equipa tem dois Liberos o treinador 
pode trocar, imediatamente o lesionado 
Libero inicial pelo Libero reserva. Se o 
Libero reserva se lesionar, o treinador 
pode redesignar um novo Libero de entre 
aqueles que no momento da redesignação 
não estejam em campo.  
No caso de a equipa ter um só Libero a 
solução é igual ao caso da lesão do Libero 
reserva: 
O Libero lesionado deve ser trocado pelo 
jogador com quem trocou. Este jogador 
pode ser substituído regulamentarmente. 
Depois da substituição, ele pode ser 
redesignado como o novo Libero. Ele pode 
entrar em campo somente depois de uma 
jogada se completar. 
Regras 15.6.2, 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.3.2.8 

   
5.20  O Libero da equipa “A” 

lesionou-se no braço e um 
novo Libero foi redesignado. O 
Libero lesionado sentou-se no 
banco até ao fim do set. 
Deveriam ter permitido isso? 

Os jogadores que não possam tomar parte 
no aquecimento oficial não devem ser 
inscritos no boletim de jogo e assim não se 
podem sentar no banco como elementos 
da equipa. No entanto, neste caso a lesão 
ocorreu já no decorrer do jogo, o jogador 
pode andar e não representa qualquer 
obstáculo ou perigo para as equipas. Este 
último ponto é crucial para a decisão. 
Pode permitir-se ao jogador estar no banco 
nesta circunstância. Se o jogador tiver de 
ser tratado, o médico deve ser avisado 
para colocar o jogador por detrás do banco 
ou num lugar seguro fora da Área de 
Controlo. 
Fig. 1a e Definições. 
Regra 19.3.2.8 
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5.21  Durante um jogo o Libero da 

equipa “A”entrou em campo 
aos 11-11para a posição 5. 
Nesse momento, um jogador 
da equipa “B” foi sancionado 
por conduta grosseira e a 
equipa penalizada, tendo a 
equipa A ganho a jogada. 
Assim a equipa “A” ganhou a 
jogada teve de rodar. Face a 
esta imposição legal a equipa 
“A” teve que trocar o Libero 
dentro da mesma paragem de 
jogo e os árbitros permitiram a 
troca. Isto é correcto? 

A decisão foi correcta. Como a equipa “A” 
ganhou um ponto e o serviço tem que 
rodar. Normalmente deve haver uma 
jogada completada entre duas trocas de 
Libero. No entanto, este caso é 
considerado como tendo havido uma 
jogada completada. 
Regra 19.3.2.1 

   
5.22  Durante o 2º set dum jogo o 

Libero queixou-se que se 
sentia mal disposto. O médico 
verificou imediatamente que o 
Libero tinha temperatura de 
40,5º C causada por uma 
infecção viral aguda e decidiu 
que ele não poderia jogar 
mais. Nestas circunstâncias é 
permitido redesignar um novo 
Libero?  

Se a equipa tem dois Liberos, em caso de 
lesão ou doença do Libero em jogol, este 
pode ser trocado pelo segundo Libero. No 
caso da equipa só ter um Libero ou o 
segundo Libero se lesionar quando está 
em campo, pode ser feita a troca através 
do processo da redesignação. 
Regra 19.3.2.2, 19.3.2.8 

   
5.23  Antes do jogo o marcador 

registou, no boletim de jogo, o 
nome e o número 9 na lista de 
12 jogadores da equipa “A”. 
Na linha especial para o Libero 
o marcador inscreveu o 
número 15. O treinador e o 
capitão assinaram o boletim de 
jogo. No 1º set, com o 
marcador em 15-10 para a 
equipa “A”, o marcador 
constatou o erro.  
Qual a decisão correcta? 

Trata-se de um erro administrativo e não 
deverá haver quaisquer consequências 
para a equipa. O marcador deve corrigir o 
número nas “Observações”. 
Regra 19.1.2 

   
5.24  Durante o 1º set de um jogo o 

Libero da equipa “A” jogou com 
uma camisola com a mesma 
cor e desenho do resto da 
equipa. O set terminou com 
25-21 para esta equipa. Antes 
do início do 2º set o treinador 
da equipa “B” protestou contra 
esta situação e o resultado do 
set. Qual a decisão correcta? 

Dado que a camisola errada não teve 
influência no jogo, o resultado do 1º set 
não deve ser anulado. O Libero tem de 
mudar de camisola. 
Regra 19.2 
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5.25  Num jogo o treinador decidiu 
mudar o Libero em jogo #7 
pelo segundo Libero #1. Para 
isso mandou o Libero reserva 
com a placa #7 para a zona de 
substituição para que a 
mudança se fizesse como uma 
substituição. O 2º árbitro 
informou o marcador para que 
fizesse o registo nas 
“Observações” do boletim de 
jogo. O procedimento foi 
correcto?   

A mudança de Liberos deve ser feita pela 
Zona de Troca do Libero sem qualquer 
formalidade, como por exemplo as placas 
numeradas. 
Agora um Libero pode trocar com o outro 
livremente desde que haja uma jogada 
completa entre as trocas.  
Regras 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.3.2.7, 
19.3.2.8 

   
5.26 (5.27)  Dois jogadores tentam blocar 

um ataque adversário e saltam 
à rede. No meio deles o Libero 
também salta mas nunca 
colocou qualquer parte do 
corpo acima do bordo superior 
da rede. Mesmo assim o 2º 
árbitro apitou esta tentativa de 
bloco. Foi correcta a decisão? 

A decisão não foi correcta porque o Libero 
ao nunca colocar qualquer parte do corpo 
acima do bordo superior da rede fez com 
que o seu salto não pudesse ser 
considerado como uma tentativa de bloco. 
Regras 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 

   
5.27  A equipa “A” utiliza dois 

Liberos. No 2º set o Libero em 
jogo foi expulso. O treinador 
queria redesignar um novo 
Libero. Isto é permitido? 

Isto não é permitido. A expulsão do Libero 
impede-o de jogar. Quer o jogador com 
quem trocou quer o segundo Libero podem 
entrar em campo. A equipa tem de jogar só 
com um Libero até ao fim do set. No set 
seguinte o Libero castigado pode jogar de 
novo. 
Se a sanção for uma desqualificação a 
equipa tem de jogar com um só Libero até 
ao fim do jogo. 
Regras 19.3.2.2, 19.3.2.8, 19.4.1.1, 19.5 

   
5.28  O único Libero da equipa não 

estava a jogar bem. O 
treinador declara-o incapaz de 
jogar e quer redesignar um 
novo Libero. Quem pode ser 
redesignado como novo Libero 
e quando? 

Excepto o jogador que trocou com o Libero 
regulamentarmente, qualquer jogador que 
esteja no banco no momento do pedido de 
redesignação pode ser redesignado como 
novo Libero. O Libero original não pode 
voltar a jogar nesse jogo.  
O jogador que trocou com o Libero deve 
ser excluído disto, porque a equipa pode 
tornar-se incompleta quando o Libero 
abandonar o campo – se não houver 
nenhum jogador para substituir que possa 
jogar na linha avançada. 
Entretanto, se o treinador desejar que o 
jogador com quem o Libero trocou seja o 
novo Libero terá que proceder primeiro à 
sua substituição. 
Regras 19.3.2.8, 19.4.2.1, 19.4.2.4 
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CAPÍTULO 6: CONDUTA DOS PARTICIPANTES 
 

 
N.º do 
caso 

Situação Decisão 

   
6.1  Um jogador desgostoso com 

a jogada pontapeou a bola. 
O 1º árbitro advertiu o 
jogador com conduta 
incorrecta menor. Foi uma 
acção correcta por parte do 
1º árbitro? 

Foi uma decisão correcta por parte do 
árbitro. Esta conduta incorrecta menor 
deve ser controlada pelo 1º árbitro. 
Se por outro lado o pontapé na bola for 
perigoso para os jogadores, árbitros ou 
espectadores, é conduta grosseira e o 1º 
árbitro tem autoridade para sancionar o 
jogador com o cartão amarelo. Neste caso 
o marcador regista a conduta grosseira no 
boletim de jogo, no quadro das sanções, 
por baixo do número do jogador. 
Apesar do 1º árbitro poder fazer uma 
advertência verbal a um jogador por 
conduta incorrecta menor ou uma 
advertência à equipa, através do capitão 
em jogo, por conduta incorrecta menor 
repetitiva, tem a autoridade para sancionar 
directamente se a ofensa for de natureza 
grave. Regras 21.1, 21.2 

   
6.2  Durante um extenuante 

segundo set, o distribuidor 
fez um passe sensacional 
que enganou os blocadores 
adversários. O atacante 
atacou a bola contra o solo 
com grande violência. Como 
os blocadores estavam 
baralhados e tentavam 
blocar o seu distribuidor 
puxou intencionalmente a 
rede para que os árbitros 
pensassem que o atacante 
tinha feito falta na rede. 
O 2º árbitro observou a 
jogada, apitou e deu a 
jogada à equipa atacante. O 
1º árbitro fez uma 
advertência ao jogador. Foi 
correcta a penalidade 
aplicada? 

A decisão do 1º árbitro foi errada. A jogada 
deveria ter sido ganha pela equipa 
atacante devido ao contacto da rede, por 
parte do jogador adversário que interferiu 
com a jogada. Depois o distribuidor 
adversário deveria ter sido penalizado 
(cartão amarelo: ponto e serviço para o 
adversário), por conduta grosseira e 
tentativa de enganar os árbitros.  
Regras 21.2.1, 21.3 

   
6.3  Num jogo o treinador da 

equipa “A” levantou-se no 
final de uma jogada e 
gesticulou de tal forma que 
sugeria que não estava de 
acordo com a decisão do 

Deve ser permitido ao treinador ter 
algumas reacções. Se a reacção poder ser 
considerada conduta incorrecta menor, o 
treinador deve receber uma advertência 
por parte do 1º árbitro. Se repetir o 
treinador deve ser penalizado com cartão 
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árbitro. Isto é permitido? amarelo por conduta grosseira. Nos casos 
em que a infracção ocorrer durante a 
jogada, a penalidade deve ser dada no 
final da mesma e deve ser dada em adição 
ao resultado da jogada. Em determinadas 
competições mundiais, instruções 
especiais de arbitragem podem dar lugar a 
outras sanções.  
Regras 5.2, 21.1, 21.2, 21.3 

   
6.4  No intervalo entre dois sets 

de um jogo o jogador #3 da 
equipa “A” fez um 
comentário depreciativo a 
um elemento da equipa de 
arbitragem e o 1º árbitro 
sancionou-o com conduta 
grosseira. A equipa “A” era a 
primeira a servir no set que 
se ia iniciar. Qual é a acção 
correcta por parte do 1º 
árbitro? 

As sanções impostas entre sets de um 
jogo são postas em prática antes do início 
do set seguinte. Então, antes do primeiro 
serviço, o 1º árbitro faz o sinal de 
penalidade e perda de jogada para a 
equipa “A”. A equipa que recebe ganha um 
ponto, roda e serve.  
Regra 21.5.  
Se em qualquer ocasião ambas as equipas 
são penalizadas, primeiro penaliza-se a 
equipa que serve e depois a que estava a 
receber. Segue-se um sumário de 
infracções que ocorrem entre sets e as 
sanções devem ser registadas no boletim 
de jogo: 
1. Advertência a um jogador da equipa que 

serve. 
 Sem penalidade. 

2. Advertência a um jogador da equipa que 
recebe 
 Sem penalidade. 

3. Penalização a um jogador da equipa que 
serve 
 Perda de jogada a equipa que serve. 

Equipa que recebe ganha um ponto, 
roda e serve. 

4. Penalização a um jogador da equipa que 
recebe 
 É marcado um ponto à equipa que 

serve 
5. Penalização às duas equipas, não 

importando a ordem: 
a) A equipa que serve perde a jogada, 

ponto para a equipa que recebe. 
b) A equipa que recebe roda uma 

posição. Então a perda de jogada é 
aplicada a esta equipa.  

c) A equipa que inicialmente ia servir 
roda uma posição, ganha um ponto e 
serve o segundo jogador na ordem 
de serviço. Marcador 1-1. 

d) Os pontos só começam a ser 
contados após cada equipa ter sido 
penalizada. No entanto, uma 
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penalidade dupla com a pontuação 
24-25 não termina o set a 24-26, mas 
o marcador, após a dupla 
penalização, deverá ser 25-26.  

   
6.5  O jogador que recebeu a 

bola fê-lo muito mal de tal 
maneira que o distribuidor 
não teve sequer hipótese de 
tocar a bola. Num gesto de 
frustração, depois da bola 
ter tocado o chão, o 
distribuidor puxou a parte de 
baixo da rede. Deverá esta 
acção ser considerada falta? 

De acordo com a Regra 21.3 o 1º árbitro 
tem autoridade para sancionar os 
jogadores de acordo com a severidade da 
ofensa. Puxar a rede é uma reacção 
emocional e normal de frustração por parte 
dos jogadores e pode ser controlada pela 
“arte de arbitrar”. Em alguns casos, o puxar 
intencional da rede pode ser considerado 
uma conduta incorrecta e deve ser 
sancionada de acordo com a infracção. 
Como neste caso não houve tentativa de 
enganar o árbitro durante a jogada não 
deverá haver penalização por conduta 
incorrecta.  
Regras 21.2, 21.2.1, 21.3 

   
6.6  Um jogador sente-se 

prejudicado pela decisão do 
1º árbitro no que diz respeito 
ao toque no bloco. O 
jogador em causa puxa a 
rede e o 1º árbitro acena 
para que este retome o seu 
lugar. O jogador caminha 
em direcção ao árbitro 
gesticulando e gritando com 
este, mesmo após a 
advertência do 1º árbitro. 
O árbitro considera o 
comportamento do jogador 
como conduta ofensiva e 
sanciona-o com cartão 
vermelho, que expulsa o 
jogador do jogo. Foi uma 
resposta adequada por parte 
do 1º árbitro? 

A resposta do 1º árbitro é correcta. O 
árbitro tentou resolver o assunto com um 
aviso ao acenar ao jogador para que este 
retornasse o seu lugar. Quando isso não 
aconteceu, o 1º árbitro tem autoridade para 
sancionar o jogador segundo a Regra 
21.3. Nesta regra é dado ao árbitro a 
autoridade para sancionar um jogador de 
acordo com uma ofensa severa. Por 
conduta grosseira o jogador teria recebido 
uma penalidade que faria a sua equipa 
“perder a jogada” (ponto e serviço para o 
adversário). Por uma conduta mais grave o 
jogador teria recebido a penalidade de 
conduta ofensiva que expulsa o jogador do 
set. Por conduta agressiva o jogador deve 
ser desqualificado do jogo. Deve-se ter em 
atenção que a conduta grosseira obriga à 
perda da jogada, enquanto que uma 
conduta ofensiva ou agressão não implica 
perda de ponto/serviço.  
Regras 21.1, 21.2, 21.3 

   
6.7  Um jogador foi expulso do 

campo directamente. A 
equipa não tinha recebido 
uma advertência ou 
penalização até esta altura 
do jogo. 
Qual deverá ser a resposta 
do 1º árbitro a uma 
subsequente conduta 
incorrecta menor de outro 
jogador dessa equipa? 

Normalmente o 1º árbitro deverá tentar 
obstar a que uma equipa atinja este nível 
de sanção.  
Contudo num caso claro de conduta 
ofensiva o árbitro deve expulsar o jogador 
sem uma sanção prévia. 
As sanções de condutas incorrectas são 
estritamente individuais, e não devem 
entrar em linha de conta nas sanções 
futuras de outros elementos da mesma 
equipa. Deste modo o árbitro pode dar 
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uma advertência ou penalização a outros 
elementos da mesma equipa, depois da 
expulsão.  
Regra 21 

   
6.8  Nos cumprimentos de fim de 

jogo o capitão de uma 
equipa teve um 
comportamento bastante 
antidesportivo para com o 1º 
árbitro que durante o jogo 
lhe tinha custado uma 
sanção. Qual o 
procedimento correcto do 1º 
árbitro? 

Dado que o jogo não termina com o último 
apito dos árbitros, qualquer membro de 
uma equipa pode ser punido até se 
terminarem os procedimentos 
administrativos do jogo. O 1º árbitro deve 
informar o membro da equipa da sanção, 
neste caso o capitão de equipa, e registar 
a sanção nas “Observações” do boletim de 
jogo. Todas as consequências sobre a 
disponibilidade dos jogadores para os 
próximos jogos competem às instâncias 
competentes. 

   
6.9  O jogador #7 trocou com o 

Libero e sentou-se no 
banco. Reclamou uma 
decisão do árbitro em voz 
alta. O primeiro árbitro 
aplicou-lhe uma 
penalização. O jogador 
manteve o seu 
comportamento e aplaudiu o 
árbitro. O 1º árbitro 
expulsou-o. O jogador 
expulso continuou com o 
mesmo comportamento e foi 
desqualificado. 
Este procedimento foi 
correcto? 

O jogador expulso ou desqualificado deve 
ser substituído imediatamente. Por esse 
motivo deve trocar com o Libero e ser 
substituído legalmente. Se isto não for 
possível a equipa fica só com 5 jogadores 
regulares e assim declarada incompleta. O 
resultado no momento da expulsão 
(desqualificação) tem de ser registado. 
Regras 6.4.3, 15.8 
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CAPÍTULO 7: ÁRBITROS E AS SUAS RESPONSABILIDADES 
 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
7.1 Um treinador estava a falar 

e a distrair o marcador 
durante uma jogada. O 2º 
árbitro disse ao treinador 
para este não interferir com 
o marcador. Foi uma acção 
correcta por parte do 2º 
árbitro? 

Dado que só o 1º árbitro pode oficialmente 
advertir ou penalizar o treinador, jogadores 
ou outros elementos das equipas técnicas, 
se o 2º árbitro achar que a situação 
justifica uma advertência deve avisar o 1º 
árbitro que deverá actuar. Regra 23.3.2 
No entanto, no espírito da arte de arbitrar, 
quando tais situações podem ser 
resolvidas pelo 2º árbitro com uma palavra, 
será vantajoso para o jogo não ser 
interrompido a fim de ser aplicada a 
sanção. 

7.2  O 2º árbitro indica ao 1º 
árbitro que o jogador 
suplente estava sentado no 
chão na zona de 
aquecimento em vez de 
estar em pé ou em 
aquecimento. O 1º árbitro 
adverte a equipa por 
conduta incorrecta menor e 
mandou o jogador ficar em 
pé. Foi uma acção correcta 
por parte do 1º árbitro? 

Foi uma aplicação incorrecta das regras 
por parte do 1º árbitro. O jogador não 
necessita de estar em pé na zona de 
aquecimento. Por outro lado os jogadores 
não podem sentar-se em bancos, cadeiras, 
encostar-se a parede ou vedação nesta 
zona do campo. A zona de aquecimento foi 
concebida para que os jogadores se 
preparem para jogar.  
Regras 4.2.1, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5 

   
7.3  O treinador aproximou-se do 

marcador e perguntou 
quantos tempos já tinham 
sido pedidos pela equipa 
adversária. Qual é a 
resposta correcta por parte 
do marcador? 

O marcador não deve responder ao 
treinador. Duma maneira geral aos 
treinadores não é permitido pedir 
informações ao marcador. No entanto, 
quando um quadro electrónico está a ser 
usado, mas o número de interrupções de 
jogo não está indicado, o treinador tem o 
direito de pedir essa informação ao 
marcador mas apenas sobre a sua própria 
equipa, e em momentos em que não 
possam distrair o marcador ou demorar o 
jogo.  
Regra 25.2.2 
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7.4  O capitão em jogo duma 

equipa pediu ao 1º árbitro a 
interpretação deste sobre a 
aplicação das regras 
durante uma jogada. A 
explicação pareceu agradar-
lhe. A equipa perdeu o jogo. 
Depois do jogo terminar o 
capitão tentou registar um 
protesto no boletim de jogo. 
O 1º árbitro recusou. Foi 
uma aplicação correcta das 
regras por parte do 1º 
árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi correcta. No 
momento das explicações dadas pelo 1º 
árbitro, o capitão em jogo não referiu 
qualquer intenção de protestar o jogo. 
Regra 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4 

   
7.5  Num jogo aos 23-23 do 

terceiro set, o 2º árbitro 
assinalou falta de posição à 
equipa “A” e a equipa 
protestou inutilmente. No 
serviço seguinte com a 
pontuação em 24-23 para a 
equipa “B” o 2º árbitro volta a 
assinalar falta de formação à 
equipa “A” declarando o set 
ganho pela equipa “B”. Outra 
vez o capitão em jogo da 
equipa “A” protestou junto de 
ambos os árbitros. Após 
alguma discussão o 1º 
árbitro concordou que ambos 
os julgamentos foram 
errados. 
No entanto o 1º árbitro 
afirmou que o set tinha 
acabado e que nenhuma 
correcção poderia ser 
efectuada. Apesar dos 
protestos, o árbitro 
continuou o jogo com o 
quarto set. 
O capitão da equipa “A” 
registou formalmente o 
protesto no final do jogo. Foi 
esta uma acção correcta por 
parte do 1º árbitro? 

A decisão do 1º árbitro foi errada. Aos 
árbitros é permitido corrigir as suas 
decisões no que diz respeito à aplicação 
das regras. O 1º árbitro deveria corrigir o 
erro óbvio e recomeçar o jogo no terceiro 
set em 23-23. 
Em Competições Mundiais FIVB o Comité 
de Controlo deverá corrigir estes erros 
óbvios.  

   
7.6  Um treinador accionou a 

campainha e fez a sinalética 
de tempo morto. O 2º árbitro 
apitou instintivamente mas 
depois apercebeu-se que a 
equipa já tinham utilizado os 
dois tempos mortos. 

A decisão do 2º árbitro foi errada. Ele tem 
a responsabilidade de autorizar as 
interrupções e controlar o seu número. 
Quando o 2º árbitro apitou após o sinal 
oficial do treinador, deveria saber que a 
equipa não tinha mais tempos, e deveria 
simplesmente rejeitar o pedido sem apitar. 
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Depois sinalizou para que as 
equipas se mantivessem em 
campo e a equipa não foi 
sancionada com um pedido 
improcedente pela ligeira 
demora. 
Nesse momento o treinador 
assinalou com as mãos que 
desejava fazer uma 
substituição. O 2º árbitro 
rejeitou o pedido como 
“improcedente” e o jogo 
continuou. O 2º árbitro foi 
correcto na maneira como 
lidou com a situação? 

Desde que tenha havido uma demora 
momentânea o 2º árbitro provavelmente 
fez um bom julgamento ao apressar o 
reinício do jogo sem quaisquer outras 
consequências.  
Por outro lado, o pedido de substituição foi 
o único pedido feito na interrupção de jogo; 
o pedido de substituição deveria ser 
permitido como legal.   
Regras 15.1, 15.2.1, 5.11, 16.1, 16.2, 
24.2.6, 24.2.7 

   
7.7  No início dum set o treinador 

da equipa “A” apresentou a 
sua formação. O 1º árbitro 
fez sinal para as equipas 
entrarem em campo. Ao sinal 
os jogadores da equipa “A” 
tomaram as suas posições 
enquanto que as da equipa 
“B” ainda se encontravam 
junto do treinador no banco. 
O 1º árbitro pediu de novo 
para que a equipa entrasse 
em campo. O treinador da 
equipa “B”, aparentemente 
observava as posições das 
jogadoras da equipa “A” e só 
depois deu a sua formação 
ao 2º árbitro. 
O 1º árbitro sancionou o 
treinador da equipa “B” com 
uma advertência por demora. 
O treinador da equipa “A” 
protestou ao Comité de 
Controlo que a equipa “B” 
deveria ser sancionada com 
conduta incorrecta e a equipa 
“A” deveria ganhar um ponto. 
Qual é aplicação correcta das 
regras neste caso? 

O 1º árbitro cometeu um erro ao mandar a 
equipa “A” entrar em campo sem que o 2º 
árbitro tivesse recolhido a formação da 
equipa “B”. 
Uma vez que a equipa “A” estava em 
campo, a advertência por demora dado 
pelo 1º árbitro provavelmente estaria 
correcta. Se por outro lado estava claro 
que o treinador da equipa “B” estava a tirar 
vantagem da situação o Comité de 
Controlo deveria assinalar conduta 
grosseira ao treinador da equipa “B” e 
conceder um ponto e o serviço à equipa 
“A”. 

   
7.8  Durante um tempo morto o 

treinador reuniu-se com toda 
a sua equipa num canto da 
zona livre perto da zona de 
aquecimento. Os árbitros não 
fizeram nada para evitar isso. 
Foi correcto? 

A Regra 15.4.2 estabelece que a equipa 
deve ir “para a zona livre perto do banco” 
durante o tempo morto. Assim o 2º árbitro 
deveria ter dito à equipa para ir para junto 
do seu banco.  
Regra 15.4.2 

   
7.9  No fim de uma jogada os A decisão do 1º árbitro foi correcta. É 
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jogadores estavam à procura 
de uma zona molhada no 
campo. O treinador adjunto 
veio até à linha lateral para 
ajudar os jogadores a 
encontrar a zona molhada. 
O 1º árbitro chamou a capitã 
em jogo e disse-lhe que o 
treinador adjunto devia estar 
no banco. A decisão do 1º 
árbitro foi correcta? 

permitido ao  treinador adjunto sentar-se 
no banco e não pode intervir no jogo. 
Apenas o treinador pode andar ao longo da 
linha lateral atrás da linha do treinador.  
Regras 5.2.3.4, 5.3.1 

   
7.10  No fim de uma jogada o 

treinador perguntou ao 2º 
árbitro se a jogadora do 
serviço era a correcta. O 2º 
árbitro verificou a ordem de 
rotação com o marcador e 
respondeu que a jogadora 
que estava pronta para servir 
estava correcta. O 1º árbitro 
continuou o jogo. O processo 
foi correcto? 

O processo não foi correcto. O único 
membro da equipa que pode falar com os 
árbitros é o capitão em jogo. Deste modo o 
treinador não está autorizado a falar com o 
2º árbitro. O 1º árbitro devia ter chamado o 
capitão em jogo e pedido para ele lembrar 
o treinador que não tem o direito de fazer 
perguntas aos árbitros.  
Regra 5.1.2 

   
7.11  O treinador da equipa “A” 

pediu tempo morto e o 2º 
árbitro apitou. 
O 1º árbitro não ouviu o apito 
do 2º árbitro, autorizando a 
execução do serviço à equipa 
“B”. 
O 2º árbitro voltou a apitar 
para permitir o pedido de 
tempo morto da equipa “A”. 
Depois de alguma confusão o 
1º árbitro aplicou uma 
advertência por demora à 
equipa “A”. 
Mais tarde no mesmo set, um 
jogador da equipa “A” que ia 
servir foi sancionado com 
advertência por demora. Esta 
segunda sanção por demora 
para a equipa “A” no mesmo 
jogo deu origem a uma 
penalização por demora e 
deu à equipa “B” um ponto. 
Este foi ponto 24 e colocaram 
a equipa “B” com o ponto de 
jogo que a equipa ganhou. 
A equipa “A” protestou 
veementemente as sanções 
de demora. Foi justificado 
este protesto? 

A equipa “A” tinha uma boa razão para 
protestar. Em situações em que os juízes 
têm desentendimentos as equipas não 
devem ser penalizadas. Daí que a primeira 
advertência provavelmente não tenha 
justificação. 
Se fosse este o caso, o segundo incidente 
merecia apenas uma advertência por 
demora e o protesto da equipa “A” nunca 
teria ocorrido. 
Por outro lado, equipa “A” deveria ter 
declarado o seu direito a protesto na altura 
da primeira advertência por demora. Uma 
vez que não o fez abdicou do direito de 
protestar as decisões do 1º árbitro 
Regra 5.1.2.1 
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CAPÍTULO 8: CASOS ESPECIAIS 
 
 

N.º do 
caso Situação Decisão 

   
8.1  Durante um jogo a equipa 

“A” estava a jogar muito 
forte e muito rápido. A 
equipa “B” intencionalmente 
baixou o ritmo do jogo da 
equipa “B”. Como deve agir 
o árbitro? 

PRINCÍPIO: 
O “ritmo” é um elemento muito delicado no 
voleibol. Todas as equipas têm o seu ritmo 
óptimo para jogarem. O ritmo não é 
contemplado pelas regras, mas o seu 
controlo é um factor essencial para uma boa 
performance de um árbitro. Um ritmo 
adequado permite que o jogo se desenrole a 
um nível elevado. Por outro lado, o árbitro 
deve manter o jogo com um ritmo constante 
dentro da fluidez normal do jogo. O árbitro 
não deve permitir que interferências externas 
atrasem a fluidez do um bom jogo e 
prejudique uma boa performance de uma 
das equipas. Isto é outra "arte” de arbitrar. 

   
8.2  Num jogo uma toalha de 

limpeza do chão caiu do 
equipamento de um dos 
jogadores da equipa “A” 
para o chão entre os 
blocadores da equipa “B”. A 
jogada continuou com a 
equipa “B” a ganhar a 
jogada. Foi uma aplicação 
correcta das regras? 

O 1º árbitro é que deve decidir qual o grau 
de influência que a toalha teve na jogada. 
Uma vez que a toalha caiu entre os 
blocadores adversários, a toalha teve uma 
possível influência no resultado da jogada e 
é uma possível causa de lesão. Por isso a 
jogada deveria ter sido interrompida e 
repetida. Se isto for intencional ou uma 
ocorrência repetitiva outras sanções deverão 
ser tomadas.  
Regra 17.2 

   
8.3  Durante o terceiro set de 

um jogo as luzes do 
pavilhão apagaram-se. 
Durante esse set um 
jogador inicial de uma das 
equipas tinha sido 
desqualificado do jogo. O 
jogo foi reatado noutro 
recinto. A Regra 17.3.2.2 
estabelece que o set 
interrompido é cancelado e 
reiniciado com os mesmos 
elementos e as mesmas 
formações. Qual é a 
aplicação correcta das 
regras quanto á utilização 
do jogador desqualificado 
no terceiro set quando este 
se inicia de novo?  

Quando o set é reiniciado não é permitida a 
participação dos jogadores desqualificados 
ou expulsos. Outro jogador da equipa que 
não esteja na formação inicial deverá tomar 
o seu lugar. 
Acrescente-se que todas as sanções que 
tenham sido registadas no boletim de jogo 
até ao ponto em que as luzes se apagaram 
devem ser transferidas para o novo set. 
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8.4  Durante o segundo set o 

marcador que pode ser 
visto pelos espectadores 
não estava correcto. 
Imediatamente o emocional 
treinador da equipa “A” 
provocou o marcador, o 
árbitro e o Comité de 
Controlo. O treinador foi 
apoiado pelo chefe da 
delegação que surgiu na 
mesa do Comité de 
Controlo vindo da bancada 
reservada aos chefes de 
delegações. 
O 1º árbitro chamou a 
capitã em jogo da equipa 
“A” e explicou que ia 
sancionar o treinador com 
uma penalização por 
conduta incorrecta. Apesar 
do capitão em jogo ser 
obrigado a transmitir esta 
sanção ao treinador não o 
fez. Acrescente-se ainda 
que durante a confusão 
gerada, o 2º árbitro 
esqueceu-se da sanção ao 
treinador e a conduta 
incorrecta não foi registada 
no boletim de jogo. 
Nessa altura os membros 
do Comité de Controlo sem 
comunicarem que uma 
Conferência de Juízes iria 
acontecer, determinaram 
que o “placard” de 
marcação não estava 
correcto. O marcador 
também não tinha o 
resultado de jogo correcto, 
mas o marcador assistente 
concordou com os 
Membros do Comité de 
Controlo e com o treinador. 
O resultado foi corrigido e o 
jogo continuou sem que 
fosse registado no boletim 
de jogo este incidente. 
Como deveria ter sido 
tratado este incidente? 

O erro inicial foi do marcador.  
Regra 25.2.2.1 
 
O segundo erro foi do operador do “placard” 
de marcação.  
O terceiro foi do marcador assistente por não 
ter confirmado com o marcador oficial para 
se certificar que ambos estavam correctos. 
Regra 26.2.2.6 
 
O 1º árbitro, através do 2º árbitro, deveria 
ter-se certificado que a conduta incorrecta 
tinha sido registada no boletim de jogo.  
Regra 25.2.2.6 
O capitão em jogo deveria ter comunicado 
ao treinador a sanção que este tinha 
recebido. Quando não o fez, deveria ter sido 
chamado à atenção para o fazer. 
Regra 21 
 
O Comité de Controlo esteve mal ao permitir 
que o Chefe da Delegação se aproximasse 
da mesa do Comité de Controlo.  
O Presidente do Júri do Jogo deveria ter 
parado o jogo e convocado um Conferência 
de Juízes de modo a que o resultado do jogo 
fosse resolvido. É exigido ao Presidente do 
Júri do Jogo que inclua o 1º árbitro e o 
Delegado de Arbitragem na Conferência de 
Juízes. O 2º árbitro pode ser convidado mas 
não tem voto na decisão final. Outros oficiais 
com informação sobre a matéria podem ser 
convocados para darem a sua opinião à 
Conferência de Juízes. 
Ver Directivas e Instruções de Arbitragem 
Regras 25.2.2.6, 25.2.2.7 
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8.5  Um jogador da equipa “A” 
recebe a bola do serviço 
adversário e joga-a pelo 
espaço exterior à vareta 
para a zona livre da equipa 
“B” para além da linha 
central. O distribuidor da 
equipa “A” segue a bola, 
passa pelo 2º árbitro e 
chega à zona livre do 
adversário. Quando passou 
pelo poste da rede e pelo 2º 
árbitro agarrou o poste de 
modo a rodar mais 
rapidamente e chegar à 
bola. O árbitro permitiu que 
a jogada continuasse. Foi 
uma decisão correcta por 
parte do 1º árbitro? 

A decisão foi correcta. Desde que o 
jogador não esteja em contacto com o 
poste da rede quanto toca a bola, a jogada 
é legal. 
A jogada foi simultaneamente legal e 
espectacular.  
Regra 9.1.3 

   
8.6  No início dum set a equipa 

“A” tinha o jogador #11 na 
posição 6 em lugar do 
jogador #15 que constava 
na ficha de formação. 
Durante a verificação da 
formação pelo 2º árbitro 
este não deu conta da 
divergência. Depois desta 
verificação o jogador #11 foi 
imediatamente trocado pelo 
Libero. Mais tarde o Libero 
foi trocado pelo jogador #11. 
No primeiro tempo morto 
técnico a equipa “A” vence 
por 8-5. Depois deste tempo 
morto técnico o jogador #11 
preparava-se para servir. O 
2º árbitro assinala o jogador 
errado em campo e começa 
a explicar a falta ao capitão 
em jogo e ao treinador. Foi 
uma longa discussão e o 1º 
árbitro também desceu da 
plataforma. Depois de 
verificarem a folha de 
controlo do Libero, tornou-se 
claro que o jogador #11 
estava em jogo desde o 
início deste set. Deste modo 
o 1º árbitro decidiu retirar os 
pontos da equipa “A”. Os 
pontos da equipa “B” 
mantiveram-se e a equipa 
foi servir com o resultado de 

É uma situação muito complexa e com 
alguns erros. 
O primeiro erro foi cometido no início do 
set. A formação da equipa “A” não estava 
igual à ficha de formação. O 2º árbitro não 
detectou esta discrepância. 
O segundo erro aconteceu depois do 
tempo morto técnico. A equipa “B” deveria 
receber um ponto adicional como 
penalização pela falta de posição da 
equipa “A”, e assim o resultado deveria ser 
6-0 a favor da equipa “B”. 
O terceiro erro foi assinalar um segundo 
tempo morto técnico quando a equipa “B” 
atingiu o 8º ponto. 
Se houvesse um Comité de Controlo neste 
jogo, o Presidente do Júri do jogo também 
verificaria a ficha de formação e interviria 
para corrigir a situação. Um protesto da 
equipa “B” criaria condições para uma 
Conferência de Juízes para lhe conceder o 
ponto da penalização esquecido pelo 
árbitro. 
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5-0 a seu favor. Algumas 
jogadas depois quando a 
equipa “B” vencia por 8-5 o 
tempo morto técnico foi de 
novo assinalado. Foi 
correcto este procedimento 
dos árbitros? 

   
8.7  O árbitro decidiu que a 

equipa “A” executaria o 
próximo serviço. 
Imediatamente a equipa “A” 
substitui o jogador #6 pelo 
#9. Entretanto o 1º árbitro 
altera a sua decisão devido 
a um sinal dum juiz de linha 
e concede a jogada à 
equipa “B”. Face a esta 
situação o treinador da 
equipa “A” solicita a 
anulação da substituição e a 
rectificação da formação. O 
2º árbitro permite-o e o jogo 
reinicia-se com a formação 
“original” da equipa “A”. 
O procedimento foi 
correcto? 

Desde que o 1º árbitro alterou a sua 
decisão, que esteve na base da 
substituição solicitada pela equipa “A”, no 
espírito do jogo o pedido do treinador 
deverá ser aceite. O registo da substituição 
deve ser retirado a esta equipa. 

   
8.8 O jogador #6 da equipa “A” 

por erro não foi registado no 
boletim de jogo. Tomou 
parte no aquecimento e 
esteve na área de 
aquecimento e no banco 
durante o jogo. No decorrer 
do 3º set substituiu o 
jogador #3. Os árbitros e o 
marcador permitiram essa 
substituição. 
Depois de uma jogada o 
marcador informou que o 
nome do jogador #6 não 
estava registado no boletim 
de jogo. 
Os árbitros rectificaram a 
substituição e retiraram o 
ponto ganho pela equipa “A” 
enquanto o jogador #6 
esteve em campo. Os 
pontos da equipa “B” 
mantiveram-se, e ainda 
ganhou mais um ponto e o 
direito de servir. 
Foi um procedimento 
correcto?  

A decisão dos árbitros foi correcta 
Há alguns erros neste caso: 
Primeiro, o treinador e o capitão deveriam 
informar que o jogador não constava do 
boletim de jogo quando o assinaram. 
Então, os árbitros e o marcador deveriam 
corrigir isso no mínimo durante o 
aquecimento à rede. 
O marcador não verificou a lista de 
jogadores durante a substituição. 
Quando o erro foi detectado foi tratado 
como uma substituição irregular. 
Todavia se tivesse acontecido no set 
anterior já terminado, o set seria perdido 
por essa equipa. Todos os pontos ganhos 
pela equipa desde a sua entrada em 
campo seriam cancelados e atribuídos 
pontos à outra equipa até atingir 25. 
Se o erro fosse detectado depois do fim do 
jogo o jogo completo seria perdido pela 
equipa “A”. 
Regras 4.1.3, 4.2.2, 15.9 
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INTRODUÇÃO 
 
De modo a que sejam uniformizados os procedimentos, os árbitros devem aplicar este modelo de 
protocolo de jogo antes, durante e no fim de todos os jogos a realizar em Portugal, tendo em 
atenção que os procedimentos a negrito são exclusivos da Divisão A1 Masculina. 
 
 
 
PROTOCOLO DE JOGO 
 
 

Tempo Descrição Acção dos árbitros Acção das equipas 
    As equipas aquecem 

com bolas na área de 
jogo 

16 min. antes do início do 
jogo 

Verificação da rede e 
restante equipamento 

 O 1º árbitro apita e em 
conjunto com o 2º árbitro 
verifica a altura da rede, 
a sua tensão, a posição 
das varetas e os 
restantes equipamentos. 

  

 As equipas abandonam a 
área de jogo e os 
capitães preparam-se 
para o sorteio 

15 min. antes do início do 
jogo 

Sorteio   Os dois árbitros e os 
capitães de equipa 
realizam o sorteio junto 
da mesa do marcador, 
posicionando-se o 1º 
árbitro de frente para a 
mesa, o 2º árbitro de 
costas e um capitão de 
cada lado formando um 
losango.   

 Após o sorteio, os 
capitães de equipa e os 
treinadores assinam o 
boletim de jogo 

14 min. antes do início do 
jogo 

Aquecimento oficial  O 1º árbitro apita para o 
início do aquecimento 
oficial à rede. 

 Durante o aquecimento 
oficial os árbitros 
verificam as bolas, as 
placas de substituição e 
todo o restante 
equipamento necessário 
para o jogo (boletim de 
jogo, buzina, 
equipamentos, etc.) 

 Os árbitros dão todas as 
instruções necessárias 
ao marcador, juízes de 
linha e auxiliares de 
limpeza.  

 As equipas iniciam o 
aquecimento à rede (10 
min. ou 5 min. no mínimo 
para cada equipa se o 
aquecimento for em 
separado).  

 A partir deste momento, 
apenas é permitida a 
permanência na área de 
jogo aos membros das 
equipas inscritos no 
boletim de jogo 

 Todos os jogadores têm 
de estar equipados de 
igual (equipamento oficial 
ou de aquecimento/ 
treino) 
 

12 min. antes do início do 
jogo 

Fichas de formação para o 
primeiro set 

 O 2º árbitro solicita aos 
treinadores de cada 
equipa as fichas de 
formação do primeiro set.  

 O 2º árbitro dá as fichas 
de formação ao 
marcador. O marcador 
deve entregar as duas 
fichas de formação ao 
Delegado Técnico. Depois 
deste preencher a ficha do 
jogo, devolve-as ao 2º 
árbitro. 

 Os treinadores das duas 
equipas entregam as 
fichas de formação 
devidamente rubricadas 
pelo treinador. 
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4 min. antes do início do 
jogo 

Final do aquecimento 
oficial 

 O 1º árbitro apita para 
anunciar o fim do 
aquecimento oficial e 
ambos os árbitros 
cumprimentam o 
Delegado Técnico pedindo 
autorização para iniciar o 
jogo. 

 As equipas regressam 
aos bancos no fim do 
aquecimento. Se os 
jogadores têm de mudar 
de camisola devem 
abandonar o terreno de 
jogo e voltar sem 
demora. Todos os 
membros da equipa 
devem usar o 
equipamento de jogo na 
apresentação.  

3 min. antes do início do 
jogo 

Apresentação do jogo 
 
 
 
 
      Ver Diagrama 1 
 

 Os árbitros e os juízes de 
linha alinham na linha 
lateral, na zona de 
substituição e chamam 
as equipas, com todos os 
jogadores devidamente 
equipados para 
alinharem ao seu lado.  

 O apresentador anuncia o 
jogo (competição e 
equipas). 

 Após cumprimentarem-
se, os árbitros e juízes de 
linha dirigem-se à mesa 
do marcador. 

 

 Ao sinal do 1º árbitro 
entram todos no terreno 
de jogo, alinhando no 
meio do mesmo, 
perpendiculares à rede e 
voltados para a bancada 
principal ou para as 
câmaras de TV.  

 O Libero inicial deve 
posicionar-se ao lado do 
capitão e o 2º Libero (se 
houver) no fim da fi la dos 
jogadores de cada equipa 

 Após o apito do 1º 
árbitro, os jogadores 
cumprimentam-se e 
dirigem-se para os seus 
bancos.  

2 min. antes do início do 
jogo 

Toca a música   

 Apresentação dos árbitros  Ambos os árbitros ao som 
da música vão para o meio 
do terreno de jogo, junto 
da rede, voltados para a 
bancada principal ou para 
as câmaras de TV e os 
seus nomes são 
anunciados pelo 
apresentador. 

 Após a apresentação, e 
depois de se 
cumprimentarem, o 1º 
árbitro dirige-se para a 
plataforma e o 2º para 
junto da mesa do 
marcador. 

 Os juízes de linha vão 
ocupar as suas posições. 

 A equipa técnica, os seis 
jogadores iniciais e o 
Libero sentam-se no 
banco enquanto que os 
restantes jogadores se 
colocam na área de 
aquecimento. 

 Volta a tocar a música    
 Apresentação das equipas 

iniciais, Liberos e 
treinadores. 

  Ao ser anunciado o seu 
nome, cada jogador da 
formação base e o libero 
da equipa visitante entram 
para o seu campo 
acenando com as mãos.  

 Apresentação do treinador 
desta equipa. 

 Apresentação, do mesmo 
modo, da equipa visitada. 

 Os restantes jogadores 
serão apresentados 
quando entram em jogo 
nas substituições. 

 Os Liberos devem 
abandonar o terreno de 
jogo para o 2º árbitro 
poder verificar as 
formações  
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Logo após a apresentação 
das formações iniciais e dos 
treinadores  

  O 2º árbitro distribui duas 
bolas de jogo e confirma 
as posições iniciais dos 
jogadores, comparando-
as com a ficha de 
formação. Só depois dá 
a bola de jogo ao jogador 
que vai servir. Por fim 
pergunta ao marcador se 
também já acabou de 
fazer os seus controlos e 
está pronto a começar. 

 

0.0 min. Para o início do 
jogo 

  Início do jogo com o 1º 
árbitro a apitar para 
autorizar o primeiro 
serviço. 
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DIAGRAMA 1
(Apresentação do jogo)

1ºA

Bancada Central
ou

Câmara da TV

Jogadores JogadoresJ L J L
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DURANTE O JOGO  

Nos intervalos entre os sets 1 a 4: 

EQUIPAS: No fim de cada set, os seis jogadores de cada equipa alinham na linha de fundo 
dos seus respectivos campos. Ao sinal do primeiro árbitro as equipas trocam de campo; 
depois de passarem pelos postes, os jogadores dirigem-se directamente para os seus 
bancos. 

MARCADOR: No momento em que o árbitro apita para terminar a última jogada do set, o 
marcador começa a contar o tempo do intervalo entre os sets. 

1’30 – O segundo árbitro começa a recolher as fichas de formação 

2’30 – O segundo árbitro apita ou o marcador toca a buzina. 

EQUIPAS: Sob a direcção do segundo árbitro, os seis jogadores inscritos na ficha de 
formação entram directamente no terreno de jogo. 

ÁRBITROS: O segundo árbitro controla a posição dos jogadores, comparando-a com as 
respectivas fichas de formação. 

O apanha-bolas dá a bola ao jogador que vai servir. No início do set decisivo deve ser o 
segundo árbitro a dar a bola.  

3’00 – O primeiro árbitro apita autorizando o serviço. 

Intervalo antes do set decisivo: 

EQUIPAS: No fim do set anterior ao set decisivo, os seis jogadores de cada equipa alinham 
na linha de fundo dos seus respectivos campos. Ao sinal do primeiro árbitro as equipas 
dirigem-se directamente para os seus bancos. 

CAPITÃES: Dirigem-se à mesa do marcador para o sorteio. 

ÁRBITROS: Dirigem-se à mesa do marcador para efectuarem o sorteio. 

1’30 – O segundo árbitro começa a recolher as fichas de formação 

2’30 – O segundo árbitro apita ou o marcador toca a buzina. 

EQUIPAS: Sob a direcção do segundo árbitro, os seis jogadores inscritos na ficha de 
formação entram directamente no terreno de jogo. 

ÁRBITROS: O segundo árbitro controla a posição dos jogadores, comparando-a com as 
respectivas fichas de formação. De seguida dá a bola ao servidor. 

3’00 – O primeiro árbitro apita autorizando o serviço. 
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Quando a primeira equipa atingir o 8º ponto: 

EQUIPAS: No fim da jogada, os seis jogadores de cada equipa alinham na linha de fundo 
dos seus respectivos campos. Ao sinal do primeiro árbitro as equipas trocam de campo sem 
demora indo directas para o terreno de jogo. 

ÁRBITROS: O segundo árbitro verifica se as equipas estão nas suas ordens de rotação 
correctas (ver qual o jogador de cada equipa que está na posição l) e se o marcador está 
pronto para a segunda parte do set, fazendo então sinal ao primeiro árbitro de que tudo está 
em ordem para a continuação do jogo. 

Durante os Tempos Mortos, Tempos Mortos Técnicos e intervalos entre os sets o segundo 
árbitro deve obrigar os jogadores a deslocarem-se para junto dos bancos para permitirem que 
a superfície de jogo seja limpa pelos auxiliares de limpeza. 

 

NO FIM DO JOGO 

EQUIPAS: No final do jogo, os seis jogadores de cada equipa vão para a sua respectiva 
linha de fundo. Ao sinal do primeiro árbitro, as equipas cumprimentam-se junto à rede e 
abandonam o terreno de jogo dirigindo-se aos respectivos bancos. 

ÁRBITROS: Os dois árbitros colocam-se na linha lateral correspondente ao primeiro árbitro, 
e depois dos cumprimentos, apresentam-se na mesa do marcador para os procedimentos 
administrativos. 

 

 

NOTA: Todos os jogos deverão iniciar-se de acordo com o horário publicado. Contudo, se o 
jogo anterior se prolongar para além do horário, o protocolo oficial só se deve iniciar depois 
da área de jogo estar livre e terminados os procedimentos administrativos do jogo anterior. 
Os árbitros comunicarão a hora do jogo aos treinadores de ambas as equipas. 

Caso não haja instalações onde as equipas possam previamente fazer o aquecimento o 
intervalo entre os dois jogos será de 30 minutos.     
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INTRODUÇÃO 
 
As Regras de Jogo regulamentam as funções dos juízes de linha, a sua localização (27.1) e as 
suas responsabilidades (27.2). Além disso, a Regra 28.2 indica os gestos oficiais com as 
bandeirolas como é mostrado na figura 12. 
 
LOCALIZAÇÃO NA ÁREA DE JOGO 
 
Antes do jogo 
 
Os juízes de linha devem apresentar-se, junto da mesa do marcador, no mínimo 45 minutos antes 
do início do jogo. 
 
Depois do protocolo de jogo e antes do início do mesmo, cada juiz de linha coloca-se num dos 
quatro cantos do terreno de jogo, designados por L1 - L2 - L3 - L4: 
  

 
 
 
Durante o jogo 
Os juízes de linha colocam-se entre 1 a 3 metros de cada canto do terreno de jogo, no 
prolongamento imaginário da linha da sua responsabilidade: 
 
JL1 do lado direito do primeiro árbitro (1ºA) para controlar a linha lateral;  
JL2 do lado esquerdo do segundo árbitro (2ºA) para controlar a linha de fundo e os jogadores que 

efectuam o serviço; 
JL3 do lado direito do segundo árbitro (2ºA) para controlar a linha lateral; 
JL4 do lado esquerdo do primeiro árbitro (1ºA) para controlar a linha de fundo e os jogadores que 

efectuam o serviço; 
 
Estas posições são mantidas durante todo o jogo. 
 
No fim do jogo 
 
Os juízes de linha não alinham juntamente com os árbitros; devem dirigir-se directamente para a  
mesa do marcador.  
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RESPONSABILIDADES 
 
Os juízes de linha colaboram com o primeiro árbitro, a quem dão informações sobre faltas 
cometidas e que pertencem à sua área de jurisdição (Regra 27.2). 
 
O primeiro árbitro utiliza as informações dadas pelos juízes de linha para decidir sobre a falta 
cometida. 
 
Os gestos oficiais devem ser claros e executados com firmeza; os juízes de linha devem ter a 
certeza que os sue gestos foram vistos pelo primeiro árbitro, que pode pedir para serem repetidos 
em caso de dúvida. 
 
Se o primeiro árbitro não concordar com o gesto efectuado pelo juiz de linha e por isso decidir de 
modo diferente, o juiz de linha não deve insistir mas, calmamente, regressar à sua posição inicial 
sem mostrar qualquer expressão de desagrado.   
 
Quando os juízes de linha efectuam gestos diferentes, o primeiro árbitro tem autoridade para 
tomar uma decisão. 
Os juízes de linha utilizam bandeirolas, medindo 40x40 cm, de cor contrastante com a da 
superfície de jogo. As bandeirolas são usadas nos gestos oficiais, da seguinte forma: 
 
BOLA DENTRO (Gesto 1) 
 
Quando a bola toca a superfície de jogo incluindo as linhas limites.  
 
Este gesto deve ser executado pelo juiz de linha que controla a linha mais 
próxima do ponto de contacto da bola com o chão. Se a bola toca 
precisamente no ângulo formado pelas linhas lateral e final, o gesto deve ser 
efectuado pelo juiz de linha posicionado mais próximo desse ângulo. 
 
BOLA FORA (Gesto 2) 
 
Quando a bola toca o chão completamente fora mas perto das linhas limites 
do terreno de jogo, ou toca numa vareta (excepção ver d)). 
 
Este gesto deve ser executado pelo juiz de linha que controla a linha mais 
próxima do ponto de contacto da bola com o chão. 
 
BOLA TOCADA (Gesto 3) 
 
Quando a bola é tocada por um blocador ou um jogador da equipa que está a 
receber ou a defender e depois toca o chão fora das linhas limites do mesmo lado 
do terreno de jogo. 
 
Este gesto deve ser executado pelo juiz de linha que controla a linha mais 
próxima do ponto de contacto da bola com o chão. 
 
Se um blocador é tocado por uma bola que contacta o chão do mesmo lado do 
terreno de jogo o gesto deve ser executado pelo juiz de linha que vê o toque. 
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BOLA NO ESPAÇO EXTERIOR (Gesto 4) 
 
Quando a bola cruza o plano vertical da rede para o campo adversário por 
fora do espaço de passagem ou toca na vareta, cabos, poste ou na rede 
por fora das bandas laterais.  
Quando, depois da bola ter cruzado o plano vertical da rede, total ou 
parcialmente pelo espaço exterior para a zona livre adversária, toca o 
chão ou não é devolvida pela mesma equipa, total ou parcialmente, pelo 
espaço exterior do mesmo lado do campo.   
 
Este gesto deve ser executado pelo juiz de linha que controla a linha 
lateral do lado onde a acção tem lugar.  
 
SERVIÇO (Gesto 4) 
 
Quando o jogador que está a servir, no momento do batimento na bola ou na impulsão para o 
serviço em suspensão, toca o terreno de jogo incluindo a linha de fundo ou toca o chão fora das 
linhas limites da zona de serviço. 
 
Este gesto deve ser executado pelo juiz de linha que controla a correspondente linha de fundo.  
 
JOCADOR FORA DO TERRENO DE JOGO NO MOMENTO DO SERVIÇO (Gesto 4)  
 
Quando um jogador (excepto o que está a servir) está fora do terreno de jogo no momento do 
batimento do serviço. 
 
Este gesto deve ser executado pelo juiz de linha que controla a correspondente linha limite, 
devendo também apontá-la.  
 
Deve ter-se em atenção que é falta quando somente uma parte do pé toca a área exterior do 
terreno de jogo para fora da linha limite. 
 
JULGAMENTO IMPOSSÍVEL (Gesto 5) 
 
Quando um juiz de linha é incapaz de avaliar uma falta da sua jurisdição.  
 
Este gesto deve ser executado sem demora no momento exacto em que uma 
acção da jurisdição do juiz de linha não pode ser julgada. 
 
TÉCNICA 
 
Tal como os árbitros, os juízes de linha devem preparar-se antes dos jogos de modo a alcançarem 
o mais elevado nível de concentração para conduzirem bem o jogo. 
 
Durante o jogo, os juízes de linha devem estar de pé, numa posição que lhes permita o 
julgamento correcto das acções da sua jurisdição; se necessário o juiz de linha pode mover-se. 
Se, durante um serviço ou uma jogada, o juiz de linha puder interferir com o movimento dum 
jogador, deve deslocar-se rapidamente de forma a não interferir na jogada, mesmo que isso lhe 
cause uma temporária falta de atenção. 
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POSIÇÕES CORPORAIS 
 
O Voleibol é caracterizado por três situações: acções de jogo, intervalos entre jogadas e 
interrupções. Durante estas três situações o juiz de linha deve adoptar diferentes posições 
corporais. As interrupções incluem os intervalos entre os sets, tempos mortos, substituições, 
interrupções imprevistas ou prolongadas, interpelações dos capitães aos árbitros, etc. 
 
Durante as acções de jogo  
 
Esta é a fase mais importante da função do juiz de linha: a qualidade do julgamento depende da 
concentração, da habilidade de dirigir a sua atenção para o ponto ou área de interesse, usando 
pequenos movimentos apropriados. 
 
Antes do primeiro árbitro apitar para autorizar o serviço, o juiz de linha deve estar em pé em 
posição de “repouso/espera”. A bandeirola está baixada junto à perna e as pernas ligeiramente 
afastadas. Quando o serviço é autorizado, cada juiz de linha assume a posição corporal que lhe 
possibilita a máxima a ser dada a todas as acções que são da sua responsabilidade: 
 
O juiz de linha que controla a linha de fundo da equipa que vai servir deve verificar a correcta 
execução do serviço olhando para a posição dos pés no chão quando o jogador executa o 
serviço. 
 
Os outros juízes de linha julgam qualquer outra acção que seja da sua jurisdição. 
 
Para julgar as acções correctamente, o juiz de linha deve, primeiro, seguir brevemente a 
trajectória da bola e então antecipar o ponto de contacto onde o julgamento vai ser feito 
(dentro/fora, fora do espaço de passagem, toque na vareta). 
 
Durante a jogada, cada juiz de linha deve manter a posição corporal tomada aquando do serviço, 
e, se necessário, mudar ligeiramente de posição para melhorar a visão, sobretudo para ver 
qualquer eventual contacto da bola com o blocador(es). 
 
A técnica da antecipação é também essencial durante a jogada a fim de julgar correctamente. Mas 
devido às rápidas trocas de acções de jogo que se seguem umas às outras num curtíssimo 
espaço de tempo e com uma enorme velocidade da bola, os juízes de linha devem prestar 
atenção aos pontos ou áreas onde a jogada se desenrola. 
 
De modo a melhorar a atenção, antes do necessário treino físico e mental, os juízes de linha 
devem adoptar uma técnica através da qual possam verificar continuadamente as medidas que 
dizem respeito às áreas da sua competência, como se segue: 
 
Quando a jogada se desenrola no campo oposto, os juízes de linha que controlam a linha de 
fundo (JL2 e JL4) devem olhar para ela e alternadamente dirigir o olhar duas ou três vezes para a 
direcção da bola. Isto dá temporariamente uma avaliação automática da distância entre a linha de 
fundo e o local onde a acção de jogo está a decorrer, o que faz com que, quando um ataque é 
executado os olhos estejam fixados na linha de fundo antes da chegada da bola, depois de ter 
verificado se houve ou não um contacto com o blocador(es).  
 
 
A dificuldade de fixar o olhar é o maior problema para estes juízes de linha (JL2 e JL4) devido aos 
movimentos de cabeça e olhos que são necessários para transferirem a atenção duma acção de 
jogo para a linha de fundo. 
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Para os juízes de linha que controlam as linhas laterais (JL1 e JL3) é necessário o mesmo 
movimento automático para medir a distância, mas neste caso é mais fácil, pois como estão de 
frente para o ponto de queda da bola não são necessários grandes movimentos de cabeça e 
olhos. 
 
Para estes juízes de linha (JL1 e JL3) a maior dificuldade é verificar se bola se a bola toca no 
blocador(es) ou se passa por fora do espaço de passagem, especialmente quando passa 
parcialmente no prolongamento imaginário da vareta. 
 
Intervalos entre duas jogadas 
 
No fim de uma jogada, o juiz de linha ao fazer um gesto oficial deve mantê-lo por momentos e 
olhar para o primeiro árbitro, e então voltar à sua posição de “repouso/espera” pronto para se 
concentrar na próxima jogada. 
 
Os outros juízes de linha que não estiveram envolvidos no julgamento da jogada, mal esta termine 
devem mudar da sua posição de atenção para a posição de “repouso/espera”; devem estar 
prontos para se concentrarem em nova jogada. 
 
Intervalos entre os sets 
 
Durante os intervalos entre os sets, os juízes de linha devem deslocar-se para o fundo da zona 
livre, juntando-se dois a dois (JL1+JL2 e JL3+JL4), de forma a não interferirem com o 
aquecimento dos jogadores. Durante os tempos mortos, substituições e pedidos feitos pelo 
capitão em jogo devem manter-se  
na posição de “repouso/espera”. 
 
Em caso de interrupção temporária do jogo, os juízes de linha devem proceder como no intervalo 
entre os sets. Se os árbitros decidirem voltar aos seus vestuários, os juízes de linha também 
deverão regressar aos seus. 
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INTRODUÇÃO 
 
O Boletim de Jogo é um documento oficial, cujo preenchimento é da responsabilidade do 
Marcador, de acordo com as regras e instruções que se apresentam de seguida. O marcador 
além de ter de saber bem os mecanismos de preenchimento do boletim também deve conhecer 
os procedimentos a seguir durante o protocolo de jogo. 
O preenchimento do Boletim de Jogo deve ser sempre efectuado em maiúsculas. 
 
O boletim de jogo é preenchido em 4 vias, que, no fim do jogo, serão entregues:  
 
1ª via - equipa vencedora, para posterior envio à entidade organizadora da prova; 
2ª via - 1º árbitro; 
3ª via - equipa vencida; 
4ª via - equipa vencedora. 
Em provas especiais (ex. fases concentradas) de organização directa da Federação e em que 
esteja presente a entidade organizadora, a 1ª via (original) é-lhe entregue.  
 

 
I.  ANTES DO INÍCIO DO JOGO 

 
O marcador deve verificar ou proceder ao preenchimento, utilizando sempre letras maiúsculas, do 
cabeçalho do Boletim de Jogo como se segue:  
 
A – Na parte superior do boletim (Fig. 1) 
 
1.1. Nome da competição; 
1.2. Cidade: indicar o nome da localidade; 
1.3. Pavilhão: escrever o nome do pavilhão; 
1.4. Divisão: Homens, Mulheres: colocar x na quadrícula; 
1.5. Categoria: Sénior, Júnior, Youth (outros escalões de formação): colocar x na quadrícula; 
1.6. Fase: indicar a fase de competição: 

- Número;  
- Eliminatória: Elim.; 
- Qualificação: Qual.; 
- Final: Final. 

1.7. Código do País; 
1.8. Número do jogo; 
1.9. Data (dd,mm,aa); 
1.10. Hora (de acordo com o calendário da competição); 
1.11. Equipas (escrever o nome das equipas pela ordem constante no calendário da competição, 

deixando em branco os círculos para A ou B, que serão preenchidos depois do sorteio – ver 
2.3). 

 

 
Figura 1 
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B – No quadro inferior direito do boletim (Fig. 2) 
 
1.12. Equipas: uma à esquerda, outra à direita, na mesma ordem que em 1.11., deixando em 

branco os círculos para A ou B; 
1.13. Número, nome e nº da licença dos jogadores de cada equipa (circundar o número do capitão 

de equipa).  
O número, nome e nº da licença do Libero só deve ser registado na linha designada para o 
efeito. No entanto, caso uma equipa apresente dois Liberos deve utilizar-se também a última 
linha do quadro da relação de jogadores para registo do outro Libero, assinalando-o com um 
”L” na respectiva linha conforme a Fig. 2.   

 
Nota: Os nomes e nºs das licenças dos intervenientes devem ser escritos no seguinte 
formato:  “Apelido, inicial do 1º nome.   nº da licença”   

 
Exemplo: Silva, A.   32429 
 

1.14. Nome e nº da licença de: 
C   (T):    Treinador; 
AC (TA): Treinador Adjunto; 
T   (F):     Fisioterapeuta; 
M  (M):    Médico. 
 
 

 
Figura 2 

 
Nota importante: Todas as situações de identificação que não se processem pelas licenças da 

FPV (B.I., Passaporte ou Carta de Condução) têm de ser anotadas no quadro 
“OBSERVAÇÕES” – “REMARKS”. (Fig.10) 
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1.15. Assinatura dos capitães de equipa, depois do sorteio, após terem verificado os nomes e os 
números dos jogadores inscritos (1.12 e 1.13) 

1.16. Assinatura do treinador de cada equipa, depois do sorteio, após terem verificado os nomes e 
os números dos jogadores inscritos (1.12 e 1.13) 

 
C – Na parte inferior central “APROVAÇÃO” – “APPROVAL” (Fig. 3): 
 
Escrever os nomes, nº das licenças e iniciais da Associação dos:  

    
1.17. 1º Árbitro 
1.18. 2º Árbitro 
1.19. Marcador 
1.20. Marcador assistente (se houver) 
1.21. Juízes de Linha (apenas os nomes) 
 

 
Figura 3 

 
 

II.  DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO 
 
Antes de iniciar o jogo o marcador deverá obter as seguintes informações: 
 
2.1  Do 1º árbitro: 
   
 A equipa que efectua o primeiro serviço e o campo onde joga. 
 
2.2 Com estas informações o marcador procederá como se segue (Fig. 4): 
 

a) Na parte superior esquerda “SET 1”, escreve o nome das equipas “A” e “B” (deve 
escrever-se só as três ou quatro iniciais) nos espaços correspondentes aos lados do 
campo onde cada equipa inicia o set (a equipa “A” à esquerda do marcador, a equipa “B” 
à sua direita) e assinala com um X no S ou no R respectivo, a equipa que serve em 
primeiro lugar e a que recebe o primeiro serviço. 
Coloca um visto () no algarismo 1 da coluna I da equipa que vai servir em primeiro lugar 
e do lado da outra equipa (recebedora) inutiliza com um X a casa 1 da coluna I. Coloca 
então nos círculos em branco na parte superior do boletim, onde se escreve o nome das 
equipas (ver 1.10), as letras “A” ou “B” procedendo da mesma forma nos círculos em 
branco no quadro inferior direito correspondente às “EQUIPAS” – “TEAMS” (ver 1.11). 
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Figura 4 

 
b) Depois, na parte direita “SET 2”, escreve no lado direito o nome da equipa “A” e no lado 

esquerdo o da equipa “B”. 
Em seguida assinala com um X o S ou o R de cada equipa de modo a indicar que a 
equipa a servir é a que no set anterior recebeu o primeiro serviço e vice-versa. 

 
c) Por baixo do quadro do “SET 1”, encontra-se o correspondente ao “SET 3”. Aqui escreve 

o nome das equipas e assinala o S ou R da mesma forma que no primeiro set. 
 

d) Se necessário utiliza o quadro “SET 4”, situado por baixo do “SET 2”, onde regista os 
nomes e assinala o S ou R do segundo set. 

 
2.3 Do 2º árbitro: 
 

As fichas de formação (Fig. 5), com os números dos jogadores nas posições iniciais.  
 
As fichas de formação para o 1º set devem ser entregues pelos treinadores, devidamente 
rubricadas, 12 minutos antes do início do jogo. 

 

 
Figura 5 

 
2.4 Com base na ficha de formação recebida, o marcador procede da seguinte forma (Fig. 4): 
 

a) Verifica sempre, no início de cada set, se os números existentes nas fichas de formação 
fazem parte da relação dos jogadores inscrita no quadro das equipas (Fig.2).  
 
De seguida regista nas quadrículas por baixo dos números romanos I a VI, na linha 
“JOGADORES INICIAIS” – “STARTING PLAYERS” para cada equipa os números dos 
jogadores segundo a ordem de I a VI, registada nas fichas de formação respectivas. 
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b) Exemplo: 
 

Equipa A: por baixo de I   o  nº 7 
  por baixo de II   o  nº 5 
  por baixo de III  o nº 6  

por baixo de IV o  nº 11 
  por baixo de V  o  nº 2 
  por baixo de VI o  nº 9 

 
 
 
Equipa B: por baixo de I  o   nº 9 

  por baixo de II  o   nº 7 
  por baixo de III o  nº 15  

por baixo de IV o  nº 14 
  por baixo de V  o  nº 17 
  por baixo de VI o  nº 3  

 
 
 

III.  DURANTE O JOGO 
 
 
Durante o jogo o marcador procede da seguinte forma (Fig. 4): 
 
No rectângulo “INICIO” – “START time”, na parte superior do “SET 1” anota a hora exacta de 
execução do primeiro serviço. Exemplo: 16:02 (em horas e minutos). 
Se o atraso for significativo deve justificá-lo no quadro “OBSERVAÇÕES” – “REMARKS”(Fig. 10) 
 
3.1. Antes de cada serviço controla a ordem do mesmo de acordo com a ordem registada na 

segunda linha do quadro de cada set, por baixo dos números romanos I a VI. 
Se verificar que não é o jogador correcto a executar o serviço deve deixá-lo servir e só 
depois interromper a jogada, tocando na buzina ou chamando o 2º árbitro para o informar da 
falta cometida.  
 

3.2. Regista os serviços de cada jogador e controla o resultado a cada serviço seguindo a ordem 
das casas 1 a 8 da coluna onde está inscrito  o número do jogador que está a servir, 
correspondendo às 4 linhas da “ROTAÇÃO DE SERVIÇO” – “SERVICE ROUNDS” da parte 
esquerda do quadro de cada set. O marcador procede da seguinte forma: 

 
a) Coloca um visto () no algarismo 1 da coluna I, indicando a quem pertence o primeiro 

serviço e abrindo a casa do jogador que se encontra ao serviço. Logo que a equipa perde 
o serviço anota nessa casa o total de pontos conquistados pela equipa até essa altura. 

b) Depois, o marcador, ainda no quadro do primeiro set, mas do lado da outra equipa 
(recebedora) faz uma rotação e o jogador inscrito na coluna II vai executar o serviço, 
devendo então o marcador colocar um visto () no algarismo da casa 1 dessa coluna, 
dado que a casa 1 da coluna I está inutilizada com um X.  

c) Á direita das colunas I a VI de cada equipa encontra-se a coluna “PONTOS” – “POINTS”, 
numerada de 1 a 48. Esta coluna serve para registar, de alto a baixo, os pontos 
conquistados pelas respectivas equipas traçando ( / ) o número de pontos que vão sendo 
ganhos. Sempre que a equipa perde o serviço transpõe-se o último número assinalado 
para a casa que tinha o algarismo com o visto () (neste caso o 1) correspondente ao 
jogador que havia servido. 
Como o sistema de pontuação é contínuo, nunca pode haver o mesmo número de pontos 
inscrito em casas seguidas.  
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3.3. Exemplo do Registo dos pontos e controle do serviço no 3º Set (Fig.6): 
 

a) No rectângulo “INICIO” – “START time”, na parte superior do “SET 1” anota a hora exacta 
de execução do primeiro serviço. Exemplo: 16:50 (sempre 3 min. após o fim do set 
anterior). 

b) A equipa B tem direito ao primeiro serviço, sendo o nº 9, inscrito na posição I a fazê-lo. O 
marcador abre a quadrícula deste jogador colocando um visto () no algarismo 1 da 
coluna I. A equipa B ganha a jogada e o respectivo ponto. O marcador traça ( / ) o 1 na 
coluna “PONTOS” – “POINTS”. A jogada seguinte é novamente ganha pela equipa B e o 
marcador traça ( / ) o 2 dessa coluna, etc. 
Depois de ter ganho os 2 pontos consecutivos, a equipa B perde o serviço. O marcador 
anota o número 2 na casa da coluna I do jogador nº 9 da equipa B. Desta forma sabe-se 
que esta equipa ganhou 2 pontos enquanto o jogador nº 9 esteve ao serviço. 

 
c) O marcador passa então à parte correspondente à equipa A. Depois de ter ganho a 

jogada e o direito a servir, a equipa A ganha um ponto, devendo o marcador traça ( / ) o 
algarismo 1 na coluna dos pontos. De seguida e uma vez que a casa 1 da coluna I está 
inutilizada com um X, dado que esta equipa deve efectuar uma rotação de modo a que o 
seu primeiro serviço seja efectuado pelo jogador seguinte, o marcador coloca um visto 
() no algarismo 1 da casa da coluna II indicando que nesta equipa é o jogador nº 5 a 
servir em primeiro lugar. A equipa A ganha a jogada e o respectivo ponto, pelo que se 
traça o algarismo 2 da coluna “PONTOS” – “POINTS” ( / ). 
A equipa A perde a jogada seguinte e desta forma o serviço. O marcador anota o nº 2 na 
casa do jogador nº 5 da equipa A que tinha o serviço, indicando a pontuação que a 
equipa tinha quando este jogador passou pela primeira vez no serviço. 

 
d) O marcador volta à equipa B traçando ( / ) o próximo ponto ( 3 ) na coluna “PONTOS” – 

“POINTS”, uma vez que ganhar uma jogada significa ganhar um ponto. De seguida 
coloca um visto () no algarismo 1 da casa da coluna II indicando que será o jogador nº 
7, registado nesta coluna, a efectuar o novo serviço. O jogador nº 7 não ganha nenhum 
ponto, pelo que perde o serviço. O marcador anota o nº 3 na casa 1 da coluna II do 
jogador nº 7 da equipa B, etc. 

 
e) O marcador continua desta forma, sucessivamente, até ao fim do set, que termina aos 

25-16 para a equipa B. Neste momento toma nota da hora final 17:10, escrevendo-a na 
casa “FIM” – “END time”, reservada para o efeito (Fig. 6). 

 
f) Em caso de igualdade 24-24, o set continua até que uma das equipas obtenha uma 

vantagem de 2 pontos (26-24; 27-25…32-30, etc). 
 

 

 
 

Figura 6 



Cap.5 - BOLETIM DE JOGO – INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO  

 

CONSELHO DE ARBITRAGEM  -7- Alterado em Outubro 2011 

 

 
g) Os algarismos que não estiverem traçados na coluna “PONTOS” – POINTS” de cada 

equipa são inutilizados através de uma cruz com um traço horizontal no topo e outro na 
base e o último ponto é anotado na quadrícula da rotação ao serviço do jogador, que 
serviu em último lugar. O resultado final de cada equipa já anotado na parte 
correspondente a cada equipa no quadro do set é circundado. 
Se a equipa que recebia o serviço ganha o set, então o último ponto deve ser anotado na 
casa da rotação ao serviço do jogador que teria o próximo serviço, sem colocar o visto 
(). 

 
3.4. No caso de um set decisivo (5º set) (Fig. 7): 
 

a) Depois do sorteio, o marcador escreve, nos círculos em branco as letras A ou B 
atribuídas a cada equipa, colocando na secção do lado esquerdo a equipa que joga à sua 
esquerda.  
No entanto como se efectua a troca de campo após uma equipa atingir o 8º ponto, o 
marcador deve escrever duas vezes os dados iniciais da equipa situada à sua esquerda 
(as iniciais da equipa, se serve ou recebe em primeiro lugar e a rotação):uma na secção 
do lado esquerdo (das três existentes) e outra na secção do lado direito.  
 

b) O marcador começa por seguir os mesmos procedimentos dos outros sets, usando as 
duas primeiras secções do quadro “SET 5”. 

 
c) Os tempos mortos e substituições pedidos pela equipa da esquerda antes da troca de 

campo são inscritos quer na secção da esquerda quer na que está mais à direita. 
 

d) Quando se proceder à toca de campo (8º ponto) o marcador deve: 
 

e) Deixar em branco os pontos que não foram ganhos até este momento pela equipa 
situada originalmente à sua esquerda, e traça os já conseguidos na coluna de pontos da 
secção da direita 

 
f) Se a primeira equipa a conseguir o 8º ponto é a que está à direita o número escrito no 

quadro “ROTAÇÃO DE SERVIÇO” – “SERVICE ROUNDS” da equipa da esquerda (que 
indica os pontos obtidos até ao momento) deixa-se como está, sem circundar, 
inscrevendo-os no círculo “PONTOS NA TROCA” – “POINTS AT CHANGE”, no topo 
desta 3ª secção. 

 
g) Se é a equipa da esquerda que consegue primeiro o 8º ponto e está na posse do serviço 

a casa do quadro “ROTAÇÃO DE SERVIÇO” – “SERVICE ROUNDS” é deixada aberta e 
inscreve-se o 8 no círculo “PONTOS NA TROCA” – “POINTS AT CHANGE”, no topo 
desta 3ª secção. 

 
h) Se a equipa da esquerda está a receber quando obtém o 8º ponto (tinha 7 pontos e 

ganha mais 1 com a mudança de serviço), mantém as casas do quadro “ROTAÇÃO DE 
SERVIÇO” – “SERVICE ROUNDS” como estão (com o 7 e não abre outra casa) e 
escreve 8 no círculo “PONTOS NA TROCA” – “POINTS AT CHANGE”. 

 
i) Ao efectuar-se a troca de campo o marcador verificará a ordem de rotação que tem a 

equipa que começou o set à sua esquerda, deixando em branco casas das rotações já 
efectuadas 

 
j) Na mudança de campo após o 8º ponto, o marcador continua a marcação na 3ª secção à 

sua direita, continuando a registar as rotações ao serviço e os pontos da equipa 
originalmente situada na 1ª secção à esquerda. 
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Os pontos não obtidos por esta equipa são deixados Os pontos conquistados após a 
mudança devem ser registados na coluna “PONTOS” – “POINTS” mais à direita.  

 
k) Havendo 14:14, o set continua até que uma equipa obtenha uma vantagem de dois 

pontos. 
 

 
Figura 7 

 
3.5. Substituições: 
 

O registo de substituição de um jogador que iniciou o set é o seguinte: 
 

a) O número do substituto, depois de ter verificado se faz parte da relação dos jogadores do 
quadro das equipas (Fig. 2), deve ser inscrito na casa abaixo do número do jogador que 
sai do terreno. 

 
b) Na mesma coluna, na parte superior da quadrícula “SUBSTITUIÇÃO RESULTADO” – 

“SUBSTITUTES SCORE”, deve escrever-se o resultado das duas equipas nesse 
momento (o resultado da equipa que substitui à esquerda e da outra, à direita). 

 
 

Quando o substituto é por sua vez substituído: 
 

c) O marcador assegura que o número do jogador que o substitui corresponde ao registado 
por cima do que deixa o terreno de jogo. O número de baixo é circundado de modo a 
indicar que esse jogador não poderá, regularmente, voltar ao terreno de jogo durante 
esse set. 

 
d) O número de pontos que cada equipa tem nesse momento deve ser registado na parte 

inferior da quadrícula “SUBSTITUIÇÃO – RESULTADO” – “SUBSTITUTES SCORE”. 
 

Exemplo: 
O jogador nº 4 da equipa B substitui o nº 7, com o resultado em 17:10 e o nº 7 volta a 
entrar quando o resultado se encontra em 20:12. 
O primeiro resultado corresponde sempre ao número de pontos que, nesse momento, 
dispõe a equipa que faz a substituição. 

 
e) Substituição excepcional de um jogador lesionado, mudança ou redesignação do Libero, 

devem ser registadas no quadro “OBSERVAÇÕES” – “REMARKS”. O marcador deve 
indicar o set, o nome da equipa, o número e o nome do jogador ou do Libero, assim como 
do novo jogador ou Libero bem como o resultado no momento.  

 
f) Procedimentos nas substituições: 

- O segundo árbitro depois de autorizar a substituição, apitando, dirige-se para o canto 
da zona de ataque perto da linha lateral e olha para o marcador. Nesse momento o 
jogador substituto deve vir (do local próximo do treinador) para a zona de substituição 
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à frente do segundo árbitro, levantando a placa numerada com uma mão. No caso do 
treinador solicitar mais do que uma substituição as substituições devem ser feitas uma 
de cada vez de modo que o segundo árbitro e o marcador possam conferir a 
legalidade das mesmas. O segundo árbitro olha para o marcador, que confirma o 
número da placa com o jogador que vai sair; e se verificar que é legal, levanta uma 
mão imediatamente. Nesse momento, o segundo árbitro ao ver que o marcador 
levantou uma mão, percebe que a substituição é legal e deixa entrar em campo o 
substituto enquanto o substituído sai. 

- O marcador escreve então o número do substituto e o resultado no momento da 
substituição, no local apropriado do boletim de jogo. Seguidamente levanta as duas 
mãos para indicar que as tarefas administrativas estão terminadas. No caso de 
substituições múltiplas, utiliza o mesmo processo como se de uma substituição se 
tratasse. O segundo árbitro depois de verificar o sinal de “OK” por parte do marcador, 
indica com o mesmo gesto ao primeiro árbitro, que poderá reiniciar o jogo, apitando 
para o serviço. Nesse momento o marcador concentra-se no jogador que vai executar 
o serviço para ver se a rotação está correcta ou não. Se houver erro, imediatamente 
após o batimento da bola no serviço, interrompe o jogo com a buzina, mas nunca 
antes de o serviço ser executado. O segundo árbitro deve dirigir-se à mesa para 
controlar a decisão do marcador e informar as equipas e o primeiro árbitro da situação. 

- Se o marcador verificar, pela placa de substituição, ou pelo número do jogador que 
pretende entrar que a substituição é ilegal, levanta uma mão, agita-a e diz: “ o pedido 
de substituição é ilegal”. O segundo árbitro dirige-se imediatamente à mesa para 
verificar, com base nos dados do boletim de jogo, a irregularidade do pedido. Se se 
confirmar a irregularidade, o segundo árbitro deve rejeitar o pedido. O primeiro árbitro 
aplica a sanção à equipa assinalando a “demora”. O marcador regista no boletim de 
jogo, no quadro das “Sanções”, a sanção apropriada. O segundo árbitro deve controlar 
este trabalho do marcador. 

- deve comunicar ao segundo árbitro a 5ª e 6ª substituições de cada equipa (o qual 
comunica a mesma informação ao primeiro árbitro e ao treinador). 

 
3.6. Tempos Mortos: 
 

Por baixo da coluna “PONTOS” – “POINTS” de cada equipa encontram-se duas pequenas 
quadrículas tituladas por “T”. 

 
a) Quando uma equipa dispõe do seu primeiro tempo morto o marcador regista, na casa 

superior, os pontos conquistados pelas equipas, nesse momento. 
 

b) Quando a mesma equipa dispõe do seu segundo tempo morto o marcador regista, na 
casa inferior, os pontos conquistados pelas duas equipas, nesse momento. 

 
O primeiro número da pontuação a registar é sempre o que equipa que solicita o tempo 
morto possui nesse momento 
 
Exemplo (Fig.6): 
A equipa A pediu o seu primeiro tempo morto com resultado em 3:11 e dispôs dos seu 
segundo tempo morto quando o resultado estava em 12:20. 

 

c) Deve comunicar ao segundo árbitro o 2º tempo morto de cada equipa (o qual comunica a 
mesma informação ao primeiro árbitro e ao treinador). 
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3.7. Registo das Sanções (Fig. 8): 
 

a) Por pedido improcedente: 
                                                                                                                   

 Qualquer tipo de pedido improcedente, no momento da sua rejeição pelos árbitros, 
deve ser registado colocando um X no círculo da equipa infractora (A ou B) do quadro 
abaixo. 

         
 

b) Por conduta incorrecta: 
 

1. Todas as sanções devem ser registadas no quadro da parte inferior esquerda do 
boletim, colocando o nº do jogador sancionado, ou a inicial da sua função como em 
“OFFICIALS” (ver 1.13), na coluna correspondente: “P” para penalização, “E” para 
expulsão e “D” para desqualificação. 
Na outra coluna regista “A” ou “B” para indicar a equipa. O nº do set e o resultado no 
momento da sanção são registados nas outras colunas. 

  
2. Os pontos conquistados por conduta incorrecta do adversário além de traçados na 

coluna “PONTOS” – “POINTS” também devem ser circundados (o resultado que se 
inscreve na coluna “MARCADOR” – “SCORE” é o existente antes da sanção), depois 
de feito o registo no quadro “PENALIZAÇÕES” – “SANCTIONS”. 
Quando dois jogadores são sancionados em simultâneo, aplica-se e regista-se em 
primeiro lugar a sanção à equipa que vai servir e de seguida à que vai receber. O 
marcador só deve ser alterado depois de registadas as duas sanções no quadro 
“PENALIZAÇÕES” – “SANCTIONS”. 

 
 

c) Por demora de jogo: 
 

1. As sanções por demora de jogo devem ser registadas na parte inferior esquerda do 
boletim colocando o “D” de demora, na coluna correspondente: 
“W” para advertência, “P” para penalização. Nas colunas respectivas escreve-se “A” ou 
“B”, para indicar a equipa e o nº do set e o resultado no momento da sanção. 
 

2. Na penalização por demora o adversário ganha um ponto e o próximo serviço. O 
marcador faz o registo na coluna “PONTOS” – “POINTS” traçando e circundando o 
número respectivo, depois de ter registado a penalização na casa respectiva, como 
indicado no ponto anterior.   

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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IV.  DEPOIS DO JOGO 

 
 
Depois de cada set e no fim do jogo, o marcador regista no quadro “RESULTADO” – “RESULTS” 
(Fig. 9): 
 
4.1 O nome da equipa “A” no lado esquerdo e o da equipa “B” no lado direito. 
 
4.2 Na coluna “SET (duração)” – “SET (duration), anota entre parêntesis, ao lado da 

identificação de cada set a sua duração, e no rectângulo “DURAÇÃO TOTAL DO SET” – 
“TOTAL SET DURATION” regista a duração total em minutos de todos os sets jogados: 

 
a) duração do set: 

o set começa no momento em que o árbitro apita para o primeiro serviço do set, e 
termina quando apita para o fim do último ponto desse set; 

 
b) duração total do jogo: 

o jogo começa no momento em que o árbitro apita para o primeiro serviço do primeiro 
set, e termina quando apita para o último ponto do último set; 
 

4.3 Na coluna “P (pontos)” – “P (points)” de cada equipa, anota na quadrícula correspondente a 
cada set, os pontos obtidos por elas e na quadrícula “TOTAL” regista o somatório dos 
pontos obtidos em todos os sets jogados. 

 
4.4 Na coluna “W” inscreve o algarismo “1” na quadrícula à frente do set que cada equipa 

ganhou e um “0” na equipa que perdeu. Depois inscreve o total de sets ganhos por cada 
equipa, na linha “TOTAL”. 

 
4.5 Na coluna “S” (substituições), anota na quadrícula correspondente a cada set o número de 

substituições efectuadas por cada equipa (incluindo qualquer substituição excepcional). Se a 
equipa não efectuou qualquer substituição escreve “0” na respectiva quadrícula. Na linha 
“TOTAL”, escreve o total de substituições efectuadas por cada equipa, em todos os sets 
efectuados. 

 

 
Figura 9 
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4.6 Na coluna “T” (tempos mortos), anota na quadrícula correspondente a cada set, o número 
de tempos mortos concedidos a cada equipa. Se a equipa não utilizou qualquer tempo morto 
escreve “0” na respectiva quadrícula. Na linha Na linha “TOTAL”, escreve o total de tempos 
mortos concedidos a cada equipa, em todos os sets efectuados. 

 
Nota: As quadrículas das figuras 8, quando não houver lugar ao registo de sanções devem 
ser deixadas em branco. 
 

4.7 Depois regista a hora de início e fim do jogo nos dois rectângulos respectivos e a duração 
total do jogo no lado direito. 

 
4.8 Na última linha, escreve o nome da equipa vencedora e no lado direito o número de sets 

que perdeu. 
 
4.9 Regista (ou permite o registo, com o acordo do 1º árbitro) de eventuais protestos 

apresentados em momento oportuno. É o capitão de equipa que dita ou escreve o protesto, 
no quadro “OBSERVAÇÕES” – “REMARKS”.(Fig.10) 
Resulta dos artigos 26º e 29º do Regimento do Conselho Disciplinar que no Boletim de Jogo 
podem ser feitos dois tipos de protestos: 
- por erros técnicos de arbitragem:  
Esta declaração de protesto só deve ser registada se, no fim do jogo, o capitão de equipa 
desejar confirmar a sua intenção de protesto manifestada previamente e em devido tempo, e 
a redacção tipo será: 
 “O CAPITÃO DA EQUIPA A PROTESTOU O JOGO AOS 19-10 DO 4º SET POR ERRO TÉCNICO DE 
ARBITRAGEM” 
ou 
- por utilização de recintos de jogo em condições irregulares: 
Esta declaração de protesto deve ser registada sempre no início do jogo, ou no momento 
em que ocorram os factos e a redacção tipo será: 
“O CAPITÃO DA EQUIPA B DECLARA JOGAR SOB PROTESTO POR CONDIÇÕES IRREGULARES DO 
RECINTO DE JOGO”. 
 
Sempre que ocorram, depois do fim do jogo, casos de ordem disciplinar como expulsões, 
desqualificações, ofensas e/ou agressões verbais ou físicas deve ser escrito no quadro 
“OBSERVAÇÕES” – “REMARKS”.(Fig.10). “SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO”. 
 

 

 
Figura 10 

 
 
4.10 Por fim, no quadro respectivo (Fig. 2) procedem-se às assinaturas de “APROVAÇÃO” – 

“APPROVAL” pela seguinte ordem: 
 

a) O marcador assistente e/ou o marcador; 
b) Os dois capitães; 
c) O segundo árbitro; 
d) O primeiro árbitro. 
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OBJECTIVO 
 
Este capítulo tem por objectivo agregar, num só documento, os artigos dos Regulamentos Interno, 
de Provas, de Disciplina e Regimento do Conselho de Disciplina que o Conselho de Arbitragem 
entende ser importante o seu conhecimento por parte dos árbitros.   
 
 

 
REGULAMENTO INTERNO 

 
… 
Artigo 14º 
1 - No início de cada época os Clubes inscreverão na Federação os Delegados que, junto desta, 
os representam. 
 
2 - Cada clube poderá indicar até um delegado por cada categoria inscrita. 
 
5 - As obrigações assumidas e decisões tomadas pelos delegados dos clubes, no exercício das 
suas funções, não podem deixar de ser cumpridas por estes. 
 
Artigo 15º 
1 - A Federação emitirá no início da cada época, um cartão de identificação a cada delegado dos 
Clubes. 
 
2 - Tal cartão servir-lhe-á de credencial para todos os actos em que intervenha em representação 
do Clube 
 
… 
Artigo 49º 
1 - A Federação Portuguesa de Voleibol poderá nomear Delegados Técnicos para qualquer jogo, 
devidamente credenciado, que terão as seguintes atribuições: 
a) representar a F.P.V. 
b) zelar pela boa organização dos jogos e a sua normal realização; 
c) elaborar um relatório, que será enviado à F.P.V., no qual se mencionem as ocorrências 
anormais verificadas e as faltas disciplinares cometidas pelos jogadores, árbitros, dirigentes e 
público. 
d) Decidir sobre condições do recinto de jogo. 
e) Proceder à avaliação dos árbitros quando solicitado. 
 
2 - Estes delegados não poderão intervir nem no desenvolvimento do jogo nem na actuação dos 
árbitros.  
 
Artigo 50º 
1 - São treinadores, para efeitos do presente regulamento, todos os indivíduos devidamente 
credenciados e inscritos na F.P.V. 
… 
4 - No verso de cada licença será afixada uma vinheta de validação, onde será indicada a época 
desportiva, clube, bem como o nível da equipa para que está credenciado. 
… 
7 - Em caso de manifesta incapacidade do Treinador Principal, o Treinador Ajunto pode orientar o 
jogo, independentemente do nível que o mesmo possua. 
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REGULAMENTO DE PROVAS 

 
 

CAPÍTULO  III 
DA PARTICIPAÇÃO DOS CLUBES 

 
… 
Artigo 22º - Clubes Visitados - Equipamentos 
Se ambas as equipas possuírem equipamento de igual cor, prevalece o equipamento da equipa 
visitante. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS RECINTOS DE JOGOS E PREPARAÇÃO DOS JOGOS 

… 
Artigo 23º - Características 
1 - Os recintos de jogo têm que respeitar o disposto nas Regras 1 e 2 das Regras Internacionais 
em vigor. 
 
2 - No que se refere às provas de Infantis, Iniciados, Cadetes, Juvenis e Veteranos a altura da 
rede será: 
 
 Infantis/Iniciados CADETES/JUVENIS VETERANOS 
MASCULINOS 2,24 m 2,35 m 2,35 m 
FEMININOS 2,15 m 2,20 m --- 
 
Nota: Nos Juniores e Seniores a rede, segundo o regulamento, continuará a ter a altura de 2,43 
(Masc) e 2,24 (Fem). 
 
3 - Os Clubes que indiquem recinto de jogo ao ar livre, têm obrigatoriamente, que indicar um 
recinto de reserva, caso as condições meteorológicas não permitam que se jogue no campo por 
eles indicado. 
 
4 - A responsabilidade pelo cumprimento do preceituado nos números anteriores, cabe aos 
Clubes visitados; o incumprimento de tais disposições é punido com falta de comparência 
 
Artigo 24º - Preparação dos Recintos de Jogos 
1 – Compete ao clube visitado ter o recinto de jogo devidamente pronto e equipado, 
designadamente com a rede, as varetas e o escadote para o árbitro colocados, régua para 
verificação e mesa para o marcador, com a antecedência de, pelo menos, trinta minutos sobre a 
hora fixada para o início do jogo. 
 
2 - Em qualquer caso, o tempo mínimo para o aquecimento será sempre de 30 minutos, incluindo 
os 15 minutos de tolerância para o inicio do jogo; o incumprimento deste tempo é punido com falta 
de comparência para a equipa visitada. 
 
Artigo 24º A - Recinto Alternativo 
1 - O clube visitado disporá ainda de um recinto alternativo, com as condições regulamentares, 
para a hipótese de o jogo não poder ser efectuado no recinto previamente apontado por falta de 
condições térmicas, de humidade ou por outras imprevisíveis e de força maior. 
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2 - O clube visitado que não disponha de recinto de jogo alternativo, pagará todas as despesas, 
devidamente aprovadas pela Federação, que o clube visitante for obrigado a efectuar com a nova 
deslocação. 
 
3 - A nova data e hora de realização do jogo ficará sujeita aos prazos previstos nos números 1 e 2 
do Artigo 39º, sujeitando-se o clube visitado às conveniências do clube visitante. 
 
Artigo 25º - Vestiários 
O Clube visitado é obrigado a apresentar vestiários, com o mínimo de higiene e privacidade, para 
a equipa visitante e para os árbitros. A sua não apresentação será punida com multa até 50,00 €. 
 
Artigo 26º - Lugares Especiais 
Os Clubes são obrigados a reservar nos seus campos, lugares especiais para entidades oficiais, 
Associações e Delegados das equipas. 
 
Artigo 27º - Bolas de Jogo 
1 - As bolas oficiais das competições oficiais são as reconhecidas pela F.I.V.B., podendo a 
Federação estabelecer uma determinada marca como oficial para as competições nacionais. 
 
2 - O Clube visitado é o responsável pela apresentação das bolas de jogo. No caso do jogo se 
não realizar por falta de bolas, ao clube visitado será averbada falta de comparência. 
 
3 - É obrigatório o uso de três bolas nos Campeonatos Nacionais da Divisão A1, A2, II Divisão 
Masculina, Taças de Portugal e Fases Finais dos Campeonatos das Divisões Abertas, Juniores, 
Juvenis, Cadetes, Iniciados e Infantis. 
 
4 - Compete ao Clube visitado ou à entidade organizadora do jogo a responsabilidade pelo 
funcionamento dos movimentadores de bolas. 
 
Artigo 28º - Secagem do Terreno de Jogo 
1 - Nos Campeonatos Nacionais da Divisão A1, nas finais da Taça de Portugal e nas Super 
Taças, o clube visitado ou a entidade organizadora do jogo providenciarão pela secagem do 
recinto do jogo, de acordo com o regulamentado pela FIVB, disponibilizando para o efeito pessoal 
devidamente equipado. 
2 - O clube visitado que não providenciar pela secagem do recinto de jogo de acordo com o 
estabelecido no número anterior será punido com a multa de 100 €. 
 
Artigo 29º - Boletim de Jogo 
1 - Nos Campeonatos Nacionais e Taças, é obrigatória, a utilização de boletins oficiais da F.P.V., 
sendo o Clube visitado responsável pela sua apresentação e marcação. 
 
2 - Na falta de boletim de jogo oficial será marcado numa outra folha, devendo ter sempre as 
assinaturas regulamentares e uma apresentação cuidada. 
 
3 - Elaborar-se-á por cada jogo, um original e três cópias, destinadas ao árbitro e aos Clubes. 
 
Artigo 30º - Placas para Substituições 
1 - É obrigatório o uso de placas numeradas na execução das substituições nos Campeonatos da 
A1, A2 e II Divisão Masculina, Taças de Portugal (a partir dos quartos de final), Supertaças, Fases 
Finais dos Campeonatos das Divisões Abertas, Juniores, Juvenis, Iniciados e Infantis. 
 
2 - O Clube visitado ou a entidade organizadora do jogo é responsável pela apresentação de 2 
jogos de 18 placas numeradas de 1 a 18. 
 
… 
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Artigo 32º - Envio do Boletim de Jogo 
1 - O Clube vencedor de um encontro é o responsável pelo envio do original do boletim de jogo à 
Federação, que o deverá recepcionar nos dois dias úteis seguintes ao jogo. 
 
2 - O boletim de jogo deve conter o número de jogo, e ser preenchido com todas as informações 
pertinentes à análise de todas as situações do encontro. 
... 

CAPITULO  V 
DA  REALIZAÇÃO  DOS  JOGOS 

 
Artigo 33º - Horário de Começo dos Jogos 
1 - Os jogos devem iniciar-se à hora marcada no respectivo calendário da prova. 
 
2 - Os árbitros deverão, em caso de necessidade, por falta de uma ou ambas as equipas, ou por 
impossibilidade de utilização do recinto, conceder uma tolerância de 15 minutos para o começo do 
jogo, findos os quais, o jogo não se deverá iniciar sendo averbada falta de comparência ao Clube 
prevaricador. 
 
3 - Os casos de falta de condições de utilização do recinto em jogos organizados por entidades 
alheias às equipas que vão jogar serão resolvidos no momento entre a entidade organizadora, as 
equipas intervenientes e os árbitros. 
 
4 - No entanto, findos estes 15 minutos, no caso de impossibilidade de utilização do recinto, o 
Clube visitado terá, período suplementar de 30 minutos para apresentação de recinto alternativo. 
Este período engloba o tempo de transferência de um recinto para o outro, a não ser que o Clube 
visitante aceite um prazo maior, sendo da exclusiva responsabilidade da equipa visitada, a 
despesa resultante da deslocação da equipa visitante (naturalmente, aquando da mencionada 
transferência). 
 
5 - Em caso de ocupação do campo com um jogo da mesma modalidade, a tolerância a conceder 
pelo árbitro, deverá ir até noventa minutos. 
 
6 - O n.º 5 deste artigo não se aplica desde que o Clube visitado tenha designado o mesmo 
recinto para a realização de jogos de voleibol sem que entre eles seja respeitado o intervalo de 
120 minutos. 
 
Artigo 34º - Licenças 
1 - Antes do início do encontro a equipa deverá apresentar à equipa de arbitragem as licenças 
federativas dos jogadores, dos treinadores, do médico, do fisioterapeuta ou massagista, sem o 
que estes não poderão participar no jogo.  
 
2 - No caso de impossibilidade de apresentação das licenças poderão, participar no encontro 
desde que se identifique com um dos seguintes documentos: Bilhete de Identidade, Carta de 
Condução ou Passaporte. No entanto haverá lugar ao pagamento de multa 1,00 €, por cada 
documento em falta. 
 
3 - Caso o atleta não disponha de qualquer dos elementos referidos no número anterior, poderá 
ainda assim participar no jogo (com pagamento da multa respectiva) sempre que o delegado 
técnico ou qualquer elemento da equipa de arbitragem devidamente nomeado o reconheça e 
identifique. 

[Alterado em Reunião de Direcção de 16.09.2010] 
 
4 - Se depois de apresentadas as licenças, o Clube as retirar da mesa do marcador sem 
autorização do árbitro ser-lhe-á aplicada multa de 25,00 €. 
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5 - Os elementos inscritos no boletim de jogo que não estejam presente no início do mesmo, 
apenas poderão participar no jogo a partir do set que se inicie após a sua identificação, devendo 
permanecer fora de zona de controlo até esse momento. 
 
6 - No intervalo entre os sets os árbitros, a pedido do capitão de equipa, procederão à 
identificação do(s) participante(s) atrasado(s). 
 
… 
Artigo 36º - Falta de Árbitro 
Nenhum jogo pode deixar de se efectuar por falta de árbitro oficialmente nomeado. Assim, na sua 
falta, à hora marcada para a apresentação das equipas, observar-se-á o seguinte: 
 
1 - Deverá o jogo ser dirigido por qualquer árbitro em actividade, que se encontre entre a 
assistência; se nenhum estiver presente, o jogo será dirigido  por um  árbitro que não  se encontre 
em actividade. No caso de se encontrar presente na assistência, mais do que um árbitro, caberá a 
escolha à equipa visitante. 
 
2 - Se não existir nenhum árbitro na assistência, o jogo será dirigido por um árbitro não oficial que 
reúna o consenso das equipas. 
 
3 - Em última análise os jogos  serão dirigidos por um jogador de cada equipa interveniente, sendo 
o 1º árbitro o da equipa visitante. 
 
Artigo 37º - Policiamento 
O policiamento dos campos será assegurado obrigatoriamente pelo Clube visitado, nos termos 
constantes na Lei Geral e nas condições aí estabelecidas. 
  
2 - O policiamento dos recintos desportivos será assegurado obrigatoriamente pelo Clube visitado 
nas seguintes competições: 
a) Competições Masculinas: 
i) Campeonato Nacional da I Divisão 
ii) Campeonato Nacional da II Divisão, na 3ª Fase (Apuramento do Campeão Nacional) 
iii) Campeonato Nacional da III Divisão, na 3ª Fase (Apuramento do Campeão Nacional) 
iv) Taça de Portugal, a partir dos ¼ final e ainda em qualquer eliminatória, disputada entre 
duas equipas da I Divisão 
v) Campeonato Nacional de Juniores, na Fase Final 
vi) Super Taça. 
b) Competições Femininas: 
i) Campeonato Nacional da I Divisão , Fase Final - (Play-Off final) 
ii) Campeonato Nacional da II Divisão, na 3ª Fase (Apuramento do Campeão Nacional) 
iii) Campeonato Nacional da III Divisão, na 3ª Fase (Apuramento do Campeão Nacional) 
iv) Campeonato Nacional de Juniores, na 3ª fase – Final. 
v) Taça de Portugal, a partir dos ¼ final. 
 
… 
Artigo 42º - Área de Jogo 
Para o Campeonato Nacional da Divisão A1 Sénior Masculina e Taça de Portugal em que 
participem Clubes da Divisão mencionada na qualidade de Clube visitado, a zona livre da área de 
jogo terá que medir, pelo menos, 4,50m desde o exterior das linhas laterais e 7,50m desde as 
linhas de fundo, sem prejuízo do Pavilhão habitualmente usado cuja estrutura física originária não 
permita o cumprimento daquelas medidas e obtenha homologação da FPV, após solicitação para 
o efeito 
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Artigo 43º - Speaker 
1 - No Campeonato Nacional da I Divisão Sénior Masculina, o Clube visitado encontra-se obrigado 
a apresentar um Speaker. 
 
2 – O Speaker mencionado no número anterior deverá dar cumprimento ao estabelecido no 
Protocolo Oficial de Jogo 

 
Artigo 44º - Pagamento dos custos de arbitragem 
1 - Nos termos do presente Regulamento, compete aos Clubes visitados pagar parte dos custos 
de arbitragem devidos aos árbitros, de acordo com Circular federativa a definir anualmente e nos 
termos dos números seguintes. 
2 - O pagamento atrás referenciado deverá efectuar-se antes do início de cada jogo, directamente 
aos árbitros. 

 
 

PROVAS DOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO 
Iniciados e Infantis (Masculinos e Femininos) 

 
 
1. Nos jogos de Infantis e Iniciados, as equipas deverão apresentar um mínimo de 9 jogadores 
com a observância das seguintes condições: 
 
a) Não são permitidas substituições no decorrer dos sets, excepto nas situações em que haja 
manifesta impossibilidade física da permanência em campo do atleta, podendo, neste caso, 
processar-se à substituição após autorização expressa do árbitro, pelo atleta(s) que, observando o 
disposto nas alíneas seguintes, esteja disponível. 
 
b) A formação do 2º set, incluirá, no mínimo, 3 jogadores que não jogaram no 1º set. 
 
c) A formação do 3º set, igualmente terá de incluir 3 novos jogadores, não podendo manter-se 
em campo jogadores que tenham alinhado nos dois sets anteriores. 
 
d) Em relação aos demais sets aplica-se sucessivamente as regras anteriores, não podendo, em 
nenhuma circunstância, um atleta jogar 3 sets seguidos. 
 
2. As equipas que não preencham os requisitos enunciados no número anterior e desde que 
observem a regra 7.3.1 (Regra de Voleibol), poderão realizar o jogo, não se aplicando, nestas 
circunstâncias, os condicionalismos previstos nas alíneas do número anterior. 
 
3. Às equipas que se apresentem no jogo nas circunstâncias previstas no n.º 2, qualquer que 
seja o resultado, ser-lhes-á sempre atribuída a derrota por 0/3 (0/25;0/25;0/25) e um ponto no 
jogo. À outra equipa ser-lhe-á atribuída a vitória por 3/0 (25/0;25/0;25/0) e dois pontos por jogo.  
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REGULAMENTO DE DISCIPLINA 
 
 

CAPITULO I 
NORMAS GERAIS DE APLICAÇÃO 

 
 

Artigo 1º - Âmbito de aplicação 
O regime estabelecido no presente Regulamento aplica-se a todos os organismos, dirigentes, 
árbitros, treinadores e praticantes abrangidos por esta Federação. 
 
… 
Artigo 5º - Árbitros 
Os árbitros são todas as pessoas consideradas como tal pelo Regulamento de Arbitragem, 
estejam ou não no exercício das suas funções. 
 

 
CAPITULO II 

REGIME DISCIPLINAR 
 
 

SECÇÃO I 
NATUREZA DAS INFRACÇÕES DISCIPLINARES 

 
… 
Artigo 9º - Infracções cometidas em campo 
As faltas disciplinares relacionadas com o jogo, cometidas antes do seu início ou depois de findo, 
dentro do recinto de jogo ou nas instalações anexas, são consideradas infracções cometidas em 
campo. 
 
Artigo 10º - Outras infracções disciplinares 
1 - Todos os praticantes, árbitros, treinadores e dirigentes desportivos devem pautar a sua 
conduta, mesmo fora dos recintos de jogo e fora do exercício das suas funções, pelos princípios 
do desportivismo e da sã educação cívica. 
 
2 - A violação destes princípios será punida disciplinarmente dentro dos moldes previstos para as 
faltas cometidas em campo. 
 
Artigo 11º - Natureza das infracções disciplinares 
Consoante o grau de ilicitude e de culpa do agente, assim como em face das consequências do 
respectivo comportamento, as infracções serão consideradas como Leves, Graves e Muito 
Graves. 
 
… 
Artigo 13º - Prescrição do procedimento disciplinar e das penas  
1 - O procedimento disciplinar extingue-se, por efeito de prescrição, logo que sobre a prática da 
infracção tiver decorrido o prazo de três anos, um ano ou um mês, consoante as faltas sejam, 
respectivamente, muito graves, graves ou leves. 
2 - As penas prescrevem ao fim de três anos, um ano ou seis meses, consoante correspondam a 
infracções muito graves, graves ou leves, começando a correr o prazo de prescrição a partir do 
dia seguinte àquele em que transitou em julgado a decisão condenatória ou em que ocorreu 
interrupção do cumprimento da sanção. 
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SECÇÃO II 
DAS PENAS 

 
 
Artigo 14º - A todas as entidades e agentes 
As infracções disciplinares cometidas pelas entidades e agentes sujeitos ao poder disciplinar da 
F.P.V. são passíveis das penas seguintes: 
a) Advertência; 
b) Repreensão por escrito; 
c) Multa; 
d) Suspensão. 
 
 

SECÇÃO III 
NATUREZA, MEDIDA E GRADUAÇÃO DAS 

SANÇÕES DISCIPLINARES 
 
… 
Artigo 17º - Espécies de infracções e sanções disciplinares 
1 - As sanções aplicáveis aos clubes, dirigentes, árbitros, treinadores e praticantes, serão as 
seguintes, consoante a natureza da infracção cometida: 
a) Infracção leve - com advertência ou repreensão registada. 
b) Infracção grave - com multa ou suspensão de actividade até 10 jogos ou até 10 semanas. 
c) Infracção muito grave - com suspensão de actividade até 40 jogos ou 40 semanas, ou            
interdição do campo até 10 jogos ou 10 semanas. 
 
… 

SECÇÃO IV 
PRÁTICA DE INFRACÇÕES DISCIPLINARES 

 
SUBSECÇÃO I - ATLETAS 

 
… 
Artigo 20º - Infracções cometidas contra árbitros 
As infracções cometidas por um jogador contra árbitros ou seus auxiliares, antes, durante ou 
depois do jogo, serão punidas nos seguintes termos: 
a) gestos ou palavras que atentem contra a autoridade do árbitro ou desobediência às ordens 
daquele sobre a disciplina do jogo – com advertência ou repreensão registada. 
b) Injúrias – com suspensão de actividade até 8 jogos  
c) Ameaças – com suspensão de actividade até 10 jogos 
d) Tentativa de Agressão – com suspensão de actividade até 20 jogos  
e) Agressão – com suspensão de actividade até 40 jogos  
 
… 
Artigo 22º - Outras infracções 
14 - Qualquer praticante, árbitro ou outro agente desportivo devidamente inscrito na Federação 
que participe num Torneio ou Prova de Voleibol de Praia não homologado ou reconhecido pela 
F.P.V., será punido com suspensão até 20 jogos. 

[Alterado em Reunião de Direcção de 13.03.2012] 
… 
Artigo 23º - Suplentes 
Os jogadores presentes no recinto do jogo na qualidade de suplentes estão sujeitos às mesmas 
sanções disciplinares que os jogadores intervenientes no jogo. 
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…  
SUBSECÇÃO III – ÁRBITROS 

 
 

DIVISÃO I – INFRACÇÕES COMETIDAS POR ÁRBITROS 
 
Artigo 29º - Acção disciplinar 
1 - As penalizações pelas faltas disciplinares cometidas pelos árbitros são as que resultam do 
disposto nesta divisão. 
 
2 - As sanções serão aplicadas de acordo com a categoria do árbitro infractor. 
 
Artigo 30º - Penas aplicáveis 
As infracções previstas nos Artigos 19º a 22º, quando cometidas por árbitros, serão punidas com 
as penas neles previstas em medida não inferior a metade da sua duração máxima, e nos termos 
do estabelecido no Artº 25 nº 2. 
 
Artigo 31º - Falsas informações 
A informação total ou parcialmente falsa, que possa motivar actuação errónea da Direcção da 
Federação Portuguesa de Voleibol sobre qualquer facto ocorrido durante o encontro, será punida 
com suspensão de actividade até um ano. 
 
Artigo 32º - Parcialidade 
A parcialidade demonstrada por qualquer componente da equipa de arbitragem para com uma 
das equipas será punida com suspensão de actividade até um ano. 
 
Artigo 33º - Atitudes de desconsideração 
Qualquer atitude de desconsideração contra árbitros, jogadores, treinadores, dirigentes delegados 
ou público em geral será punida com suspensão de actividade até quatro semanas. 
 
Artigo 34º - Recusa de nomeação e recusa em arbitrar 
A recusa em aceitar uma nomeação, bem como a recusa em dirigir um encontro no caso de falta 
de árbitro nomeado, sem justificação, será punida com suspensão de actividade até quatro 
semanas. 
 
Artigo 35º - Outras infracções 
Qualquer outra violação pelo árbitro das normas da ética desportiva e comportamento fixadas no 
Regulamento de Arbitragem e Código Deontológico serão, punidas, consoante a sua gravidade, 
com qualquer das penas previstas no Artigo 14º. 
 

 
 
 
 

SUBSECÇÃO IV – CLUBES 
… 
 
Artigo 40º - Alterações da ordem 
1 - Os Clubes visitados são obrigados a tomar todas as providências necessárias para evitar 
alterações da ordem, antes, durante e depois dos jogos. 
 
… 
Artigo 42º - Não cumprimento dos deveres dos delegados dos clubes para com o árbitro  
Se o Clube não apresentar ao árbitro, antes do início do jogo, o seu delegado, ou se este não 
cumprir as instruções que receber do árbitro, será o Clube punido com multa até 75,00 €. 
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… 

SECÇÃO V 
APLICAÇÃO DAS PENAS 

 
 
Artigo 45º - Regime 
1 - A aplicação das sanções disciplinares referidas no Artigo 17º é da competência do Conselho 
de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol. 
 
 
Artigo 46º - Faltas cometidas em campo 
1 - As sanções disciplinares individuais ou colectivas relativas a faltas cometidas em campo, serão 
aplicadas sem qualquer formalidade, face ao relatório do árbitro ou delegado federativo. 
 
2 - Todavia, sempre que das circunstâncias em presença resulte que a sanção aplicável 
ultrapasse as penas de suspensão de actividade por um período superior a um mês, ou interdição 
de recintos desportivos, o Conselho de Disciplina não poderá punir o infractor, sem instauração de 
prévio processo disciplinar. 

[Alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº 248-B/2008 de 31 de Dezembro 
 
… 
Artigo 49º - Responsabilidade civil ou criminal 
1 - A aplicação das penas previstas neste Regulamento não isenta o infractor: 
a) do pagamento das despesas de reparação ou de indemnização de todos os prejuízos 
causados. 
b) da responsabilidade criminal ou civil que lhe seja imputável. 
 
2 - Se a infracção revestir carácter contra-ordenacional ou criminal, deve dar conhecimento do 
facto às entidades competentes. 
 
 

SECÇÃO VI 
CUMPRIMENTO DAS PENAS 

 
 
Artigo 50º - Regime 
… 
3 - Qualquer sanção disciplinar aplicada a pessoas tidas como possuidoras de mais de uma 
missão na hierarquia desportiva, é extensiva a qualquer das funções que exerça. 
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REGIMENTO DO CONSELHO DE DISCIPLINA 

… 
 PARTE V 

PROTESTOS 
 
 

ARTIGO 25º - COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO 
Todos os protestos serão julgados pelo Conselho de Disciplina da Federação, que para o efeito 
poderá ouvir o Conselho Técnico ou o Conselho de Arbitragem. 
 
ARTIGO 26º - ADMISSIBILIDADE 
Os Clubes apenas podem protestar a validade dos jogos com base nos seguintes fundamentos: 
a) errada utilização de jogadores; 
b) utilização de recintos de jogo em condições irregulares; 
c) erros técnicos de arbitragem. 
 
ARTIGO 27º - MOMENTO EM QUE DEVEM SER FEITOS OS PROTESTOS 
1 - As declarações de protesto baseadas em infracções referentes a errada utilização de 
jogadores podem ser apresentadas até ao 2º dia útil após o termo do respectivo jogo. 
 
2 - As declarações de protesto sobre as condições do recinto devem ser efectuadas perante o 
árbitro, antes do início do jogo ou, se incidirem sobre factos ocorridos durante a marcha do jogo, 
na primeira paragem que se verificar após a ocorrência. 
 
3 - As declarações de protesto com fundamento em erros de arbitragem devem ser feitos nos 
termos das regras oficiais da F.I.V.B. em vigor. 
 
ARTIGO 28º - LEGITIMIDADE 
1 - Só podem protestar a validade do jogo com fundamento nas alíneas b) e c) do Artigo 26º, os 
Clubes ou Clube nele intervenientes. 
 
2 - Relativamente aos protestos com fundamento na alínea a) do Artigo 26º, podem igualmente 
protestar a validade do jogo quaisquer Clubes que beneficiem com a sua anulação. 
 
ARTIGO 29º - FORMA DOS PROTESTOS 
1 - Os protestos com fundamento em errada utilização de jogadores devem ser feitos em papel 
timbrado do Clube, sem qualquer forma especial e devem ser entregues na Federação 
pessoalmente ou enviados por carta registada. 
 
2 - Os demais protestos devem ser feitos junto do árbitro de acordo com as regras oficiais da 
F.I.V.B. em vigor. 
 
ARTIGO 30º - ALEGAÇÕES CONFIRMATIVAS DO PROTESTO 
1 - Nos 2 dias posteriores à declaração do protesto devem dar entrada na Federação as 
respectivas alegações. 
 
2 - Se, nesse prazo não forem apresentadas as alegações, o protesto não será aceite por não 
confirmado. 
 
ARTIGO 33º - TRAMITAÇÃO 
1 - Apresentadas as alegações e efectuada a distribuição, a Secretaria junta cópia do Boletim de 
Jogo e do Relatório do Árbitro e do Delegado se os houver. 
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2 - Se a petição estiver em condições de ser recebida, o relator ordenará a realização das 
diligências que repute necessárias ou a junção de quaisquer meios de prova admissíveis. 
 
ARTIGO 34º - MEIOS DE PROVA 
1 - Nos protestos com fundamento em irregulares condições do recinto de jogo são permitidos 
todos os meios de prova. 
 
2 - Nos protestos com fundamento em erros técnicos de arbitragem, apenas é permitido ao Clube 
protestante requerer a tomada de declarações aos membros da equipa de arbitragem, dos 
delegados ao jogo, se os houver, e aos delegados dos Clubes intervenientes. 
 
3 - O relator poderá, contudo, ordenar oficiosamente quaisquer outras diligências tendentes ao 
apuramento da matéria sob protesto. 
 
ARTIGO 35º - PRAZO PARA JULGAMENTO 
Os protestos apresentados serão julgados, num prazo razoável, a contar da sua confirma 
 
ARTIGO 36º - NOTIFICAÇÃO 
As deliberações do Conselho Disciplinar referentes aos protestos serão notificadas, no prazo de 
três dias, por qualquer forma escrita que ateste a sua emissão e recepção. 
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CÓDIGO DEONTOLÓGICO DOS 

ÁRBITROS PORTUGUESES DE VOLEIBOL 
 
 
 

ARTº 1 - DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
 
1. O árbitro de voleibol deve fundamentar o exercício da sua actividade no respeito absoluto pela 

dignidade de todos os participantes na competição, independentemente da sua origem, da sua 
intervenção na competição, do clube a que pertençam e das suas características pessoais e 
opções de vida. 

 
2. O árbitro de voleibol deve ser o garante do desportivismo no período da competição, 

respeitando as condições do jogo leal, justo e legitimo que honra o adversário e que permite a 
cada atleta exibir o melhor das suas capacidades, na senda do espirito desportivo. 

 
3. Sendo a actividade desportiva um factor de desenvolvimento pessoal e social, o árbitro de 

voleibol deve zelar por garantir a igualdade de condições de pratica e de salvaguarda da 
integridade física e moral a todos os participantes na competição- 

 
4. O árbitro de voleibol deve pautar sempre a sua conduta por padrões de integridade moral e 

jurídica em todas as circunstancias e momentos da vida, alicerçando e promovendo a 
idoneidade do seu desempenho desportivo. 

 
5. O árbitro de voleibol, atento às realidades sociais e desportivas em que está inserido, deve 

assumir um comportamento de imparcialidade, sobriedade e serenidade, consentâneo com o 
seu estatuto de juiz desportivo, mesmo quando não está no exercício oficial das sua funções. 

 
 
 

ART. 2 - DAS RELAÇÕES COM A ESTRUTURA 
 
1. O árbitro de voleibol deve manter o respeito pelos dirigentes da arbitragem nacional e regional 

e pelos corpos gerentes da Federação Portuguesa de Voleibol e suas Associações e cumprir 
rigorosamente todas as disposições emanadas dos órgãos federativos, em todas as suas 
intervenções. 

 
2. O árbitro de voleibol, ao comentar em público o comportamento ou o desempenho técnico de 

outro árbitro, deve indicar claramente que o faz a titulo individual, excepto se for 
expressamente mandatado pelos órgãos federativos para o fazer nesse momento. 

 
3. O árbitro de voleibol, se entender comentar publicamente a actuação de colegas ou dirigentes, 

deve basear-se nas regras do jogo, neste Código Deontológico e outras directivas da 
Federação Portuguesa de Voleibol, e abster-se de afirmações desvalorizantes, não 
confundindo a pessoa com o seu desempenho técnico. 

 
4. Ao assumir uma opinião discordante, o árbitro de voleibol deve comunicar directa e lealmente 

ao colega árbitro ou dirigente da arbitragem o seu entendimento dos factos, logo que tal for 
possível. 
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ART. 3 - DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 
 
1. O árbitro de voleibol deve exercer a sua função de acordo com o poder que lhe é 

especificamente atribuído pelas regras do jogo e aceite pelos atletas e equipas em 
competição, intervindo, rigorosa e pedagogicamente, no acompanhamento das prestações 
competitivas dos atletas e validando o resultado obtido pelas equipas. 

 
2. O árbitro de voleibol deve manter uma relação de estreita cooperação e lealdade com os 

restantes elementos da equipa de arbitragem, respeitando a hierarquia de competências 
dentro da própria equipa de arbitragem. 

 
3. O árbitro de voleibol deve estabelecer uma relação de franca colaboração com todos os 

intervenientes na competição, como mediador da disputa, mas não abdicando da firmeza nas 
decisões que lhe competem tomar, como legitimo interprete das regras e regulamentos 
aplicáveis em cada situação competitiva. 

 
4. O árbitro de voleibol deve adoptar sempre um comportamento de distanciamento de todas as 

equipas, durante a realização da competição e fora do espaço e do tempo competitivos, para 
que todas as suas intervenções possam estar isentas de interpretações equívocas ou de má-
fé. 

 
5. O árbitro de voleibol deve recusar, de todas as equipas que disputem competições oficiais, 

qualquer oferta de valor material efectivo, como sejam prendas ou refeições, transporte ou 
alojamento ou outras que não estritamente institucionais e oferecidas de forma pública e 
transparente. 

 
6. O árbitro de voleibol, para sustentar a neutralidade da sua intervenção, deve guardar a 

descrição sobre o perfil de atletas, equipas, técnicos, dirigentes ou claques, não atribuindo 
nem divulgando rótulos ou quaisquer outros estereótipos que condicionem a interpretação da 
actuação dos competidores, protegendo a possibilidade deste exibirem um desempenho 
sempre mais de acordo com as leis do jogo e o desportivismo. 

 
7. O árbitro de voleibol deve manter actualizados os seus conhecimentos técnicos e 

deontológicos e em permanente desenvolvimento as suas competências humanas e 
relacionais, participando diligentemente nos programas de formação continua da Federação 
Portuguesa de Voleibol e em outros que considere adequados ao aperfeiçoamento do seu 
desempenho e à consolidação da sua experiência. 

 
 
8. O árbitro de voleibol deve cuidar da sua saúde física e psicológica para que possa suportar o 

desgaste físico e manter a capacidade de julgamento nas situações de tensão, resistindo às 
pressões, disciplinando o clima emocional da disputa e tomando as decisões que se 
imponham para garantir a justiça na competição. 

 
9. O árbitro de voleibol deve actuar sem estar sob a influência de substâncias que alterem as 

suas funções cognitivas e a capacidade de decidir oportunamente, de modo a não 
comprometer a responsabilidade, o rigor e a isenção da sua intervenção. 

 
10. O árbitro de voleibol, para ser igualmente aceite por todos, deve atender à sua aparência 

física, ao seu vestuário e equipamento desportivo, à sua linguagem, cortesia e pontualidade, 
gerando uma imagem confiavel, de moderação e de rectidão. 
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ART. 4 - DAS INCOMPATIBILIDADES 
 
1. O árbitro de voleibol, primeiro responsável pela dignificação da arbitragem, não deve exercer a 

função de árbitro num jogo em acumulação com a actividade amadora ou profissional, de 
jornalista ou organizador. 

 
2. O árbitro de voleibol do quadro principal deve desempenhar a função de arbitragem 

unicamente no voleibol, afirmando-se tecnicamente pelo profundo conhecimento e experiência 
da modalidade e das suas formas de competir. 

 
3. O árbitro de voleibol do quadro principal deve abster-se de exercer outro tipo de função em 

clubes que participem no quadro competitivo de nível mais elevado da Federação Portuguesa 
de Voleibol ou serem presidentes de Associações que tenham esses clubes como seus 
filiados, sem prejuízo da sua participação em actividades que divulguem e dignifiquem o 
desporto em geral e o voleibol em particular. 

 
4. O árbitro de voleibol deve informar o Conselho de Arbitragem de toda e qualquer ligação que 

possua, actualmente ou no passado, com qualquer clube que participe nas provas oficiais do 
voleibol nacional, seja como atleta, técnico ou dirigente, para ser acautelada a independência 
da sua intervenção. 

 
5. O árbitro de voleibol, ao realizar outras actividades ligadas ao âmbito desportivo, deve usar da 

máxima prudência e decoro para salvaguardar a sua credibilidade e seriedade enquanto 
árbitro, não agindo em beneficio próprio ou de grupos, para promover ou destruir carreiras. 

 
6. O árbitro de voleibol, ao exercer funções na estrutura federada que administra a justiça e a 

disciplina aos árbitros, deve suspender o exercício da arbitragem, para, publicamente, 
proteger a equidade das suas decisões e prevenir eventuais conflito de interesses. 

 
7. O árbitro de voleibol, no período em que for membro do Conselho de Arbitragem da 

Federação Portuguesa de Voleibol, deve permanecer na mesma categoria da arbitragem e 
não entrar em concorrência nas nomeações, comprovando, assim, aos colegas a sua 
lealdade. 

 
 
 

ART. 5 - DAS DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS 
 
1. O árbitro de voleibol inscrito na Federação Portuguesa de Voleibol está vinculado a este 

Código Deontológico e é pessoalmente responsável pela observância dos seus princípios e 
normas. Estão igualmente, obrigados a este Código, os formandos do Curso de Árbitros 
Jovens e do Curso de Árbitros Estagiários. 

 
2. No caso de surgirem duvidas acerca da forma de proceder numa situação particular, para 

defender o rigor e a imparcialidade da sua intervenção, o árbitro de voleibol deve procurar o 
parecer do Conselho Jurisdicional da Federação Portuguesa de Voleibol. 

 
3. A jurisdição disciplinar, na aplicação dos princípios e normas constantes neste Código 

Deontológico, é exercida pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Voleibol. 
 
4. Atendendo à desejável e esperada evolução do voleibol e do desporto nacionais, o presente 

Código Deontológico deverá ser revisto no prazo máximo de dez anos. 
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ART. 6 – FASE TRANSITÓRIA 
 
1. Serão definidos em conjunto pelo Conselho de Arbitragem e pelos representantes dos árbitro 

de âmbito nacional, quais os graus de incompatibilidade que integram o definido no n.º 1. do 
Art. 4 até 30 de Novembro de 2000. 

 
2. O disposto no n.º 1. do Art. 4 só entrará em vigor, quando rectificado, pela Assembleia Geral 

Extraordinária, convocada para o efeito. 
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A TÉCNICA E A AVALIAÇÃO 
 
Os jogos dos Campeonatos Regionais e mesmo alguns das primeiras fases dos Campeonatos 
Nacionais das divisões abertas, são dirigidos por um só árbitro: o 1º sem a colaboração do 2.º 
árbitro. 
 
É óbvio, por isso, que neste caso a técnica arbitral não pode ser aquela canónica estabelecida no 
âmbito da arbitragem normal, mas deve ser modificada em função das exigências derivadas da 
ausência do 2º árbitro com as suas tarefas bem definidas e sobre as quais o 1º árbitro 
supervisiona. 
 
Alguns dos problemas que estatisticamente são mais valorizados têm a ver com a avaliação das 
faltas na rede e invasão por baixo da mesma do terreno adversário, os toques no bloco, as bolas 
foras e dentro, as faltas de posição na recepção, as quais têm muito que ver com a ausência do 2º 
árbitro. Assim, é preciso compreender a situação particular em que o árbitro se encontra nos 
vários momentos do jogo e as escolhas técnicas prioritárias que teve de adoptar na ocasião. 
É, tendo em mente este objectivo, que em seguida iremos procurar analisar as várias situações de 
técnica de arbitragem relativa à direcção de um só árbitro, fornecendo directivas que esperemos 
sejam claras. 
 
 
VERFICAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CAMPO 
 
Na presença dos dois árbitros, é o 2º árbitro que tem a tarefa de verificar a correspondência entre 
as formações em campo e as inscritas nas fichas de formação entregues por cada treinador, antes 
do início de cada set. Na presença de um só árbitro, a este compete verificar: 
Antes do início do 1º set, depois de ter realizado todo o protocolo de jogo (medida da altura da 
rede, sorteio, aquecimento oficial das equipas, apresentação) e antes de subir para a plataforma, 
o árbitro ordena a entrada no campo das duas equipas, permanecendo na vizinhança da mesa do 
marcador e desta posição verifica as formações em campo. Só depois sobe para a plataforma 
levando consigo as duas fichas de formação. 
Antes do início dos sets seguintes, o árbitro, que desceu da plataforma no fim do set 
precedente, faz com que lhe entreguem as fichas de formação, e aos 2’30’’ apita para autorizar a 
entrada em campo das duas equipas e da sua posição junto do marcador procede ao controlo das 
duas formações, retornando depois para a plataforma. 
Durante o jogo, em caso de pedido de verificação da formação por parte do capitão em jogo, 
será o marcador que a comunicará ao mesmo capitão, que se deve aproximar da sua mesa. O 
árbitro poderá efectuar por sua vez tal verificação, consultando as fichas de formação do set em 
seu poder. 
Nesta acção, e sempre que para tal solicitado, o árbitro deve predispor-se para tal e revelar um 
comportamento correcto e não demonstrar contrariedade ao cumprir tais procedimentos.  
 
 
AUTORIZAÇÃO PARA O SERVIÇO E CONTROLO DAS FORMAÇÕES 
 
É notório que o 1º árbitro autoriza com o apito e com o gesto oficial a realização do serviço, 
quando verifica que o servidor está pronto para servir e que as duas equipas estão prontas a 
jogar. O 2º árbitro tem a tarefa de verificar as posições da equipa em recepção, não tendo, por 
outro lado, nenhuma competência sobre a equipa no serviço, senão quando existe um erro de 
rotação que o marcador lhe assinala depois da execução do próprio serviço. 
O 1º árbitro, embora tendo competência sobre ambas as equipas, controla em particular a equipa 
no serviço e a execução do mesmo, controlando a primeira parte da trajectória da bola, 
deslocando depois a sua atenção sobre o ponto de provável impacto da bola: jogador ou terreno 
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de jogo, antecipando o contacto, com o objectivo de ter uma visualização parada e focalizada 
sobre tal impacto, para poder assim avaliar com mais facilidade. 
 
Na ausência do 2º árbitro há a junção das duas funções sobre um único árbitro, o qual deve: 
 

1. antes de autorizar o serviço, prestar uma rápida atenção às posições em campo da 
equipa no serviço, facilitada pelo facto de que o servidor nunca estar em erro de 
posição; 

2. dirigir uma particular atenção à posição da equipa em recepção, memorizando a 
eventual tendência de integração na direcção da zona de ataque dos defensores, 
se necessário consultando rapidamente a ficha de formação na sua posse, que 
porém deverá saber ler de modo oposto ao do 2º árbitro (ficha de formação com a 
frente de ataque dirigida para si); 

3. apitar para autorizar o serviço, seguindo o desenvolvimento da acção do servidor, 
dedicando uma parte da sua atenção aos eventuais deslocamentos dos jogadores 
em recepção, dum modo especial no lugar onde tenha memorizado a possibilidade 
de um potencial erro de posição. A atenção a dedicar ao servidor é diferente, 
segundo o tipo de serviço que ele se apreste para realizar: 

a) no caso de um serviço considerado de “ segurança”, a atenção do árbitro 
para aquela posição é mínima e é dirigida sobretudo a verificar a posição 
dos pés em relação à linha de fundo e a saída da bola da(s) mão(s) antes 
de ser batida; 

b) no caso do serviço “em suspensão”, a atenção do árbitro deve ser maior 
para verificar, sobretudo, o momento da impulsão em relação aos limites da 
zona de serviço; 

4. no momento do batimento de serviço, deve repartir a própria disponibilidade   
de atenção na direcção do campo da equipa ao serviço e também para o da equipa 
em recepção, tendo em conta as necessidades derivadas do tipo de serviço: 

a)  no caso 3 a) a maior parte da atenção deve ser dirigida para a equipa em 
recepção e em pequena fracção ao início da trajectória da bola; 

b) no caso de 3 b)., a maior parte da atenção será dirigida para a verificação 
da acção do servidor, dedicando uma parte mínima à verificação da equipa 
em recepção. 

 
 
RECEPÇÃO 
 
Repartida a própria atenção na fase de serviço entre os dois campos de jogo, de acordo com as 
situações, o árbitro antecipa com o olhar a chegada da bola de serviço sobre o jogador(a) que se 
prepara para receber ou sobre a parte do terreno de jogo de presumível impacto da própria bola. 
Esta técnica é a mesma que se usa na presença do 2º árbitro, mas deve-se ter em conta que em 
caso de dúvida ou de impossibilidade de avaliação, não existe nenhuma possibilidade de ajuda 
que possa facilitar a avaliação. Por isso, quando, e se o considerar útil, o árbitro pode efectuar 
também amplos movimentos do corpo para procurar ter uma melhor perspectiva de visão. 
 
 
AVALIAÇÃO DAS ACÇÕES DE ATAQUE 
 
A técnica de arbitragem a adoptar nas acções de ataque na vizinhança da rede, é precisa e atribui 
ao 1º e ao 2º árbitro tarefas bem individualizadas e complementares, no âmbito de uma ampla 
colaboração que envolve todas as acções de jogo. 
 
Quando a dirigir o jogo está só o 1º árbitro, esta técnica deve ser modificada radicalmente e com 
uma maior atenção dirigida ao desenvolvimento das acções.  
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Depois da recepção ou da defesa (primeiro toque da equipa), o árbitro deve avaliar 
atentamente o 2º toque, normalmente de construção (passe para ataque), para o qual são 
possíveis as faltas de “dois toques” e “bola retida” (agarrar ou acompanhar a bola). De seguida, e 
verificada a primeira parte da trajectória da bola, o árbitro deve incidir a sua atenção sobre o 
previsível atacante, considerando duas eventualidades: 

a) se o jogador que se prepara para atacar é um defesa (2ª. Linha), deve concentrar a sua 
atenção sobre os pés no momento da impulsão para bater a bola e também na 
avaliação da altura à qual se encontra a bola no momento do batimento e sobre o 
próprio batimento;  

b) se, pelo contrário, o jogador é um atacante (1ª linha), a atenção do árbitro deve 
concentrar-se sobre o batimento que este realiza sobre a bola. Em ambos os casos, a 
sua atenção deve dirigir-se sucessivamente para a avaliação do que se passa sobre a 
rede, onde se confrontam o “ataque” e o “bloco”. 

 
Para o jogador em ataque, o árbitro: 

1. se o “defesa” fez a impulsão com o/os pé/s dentro da zona de ataque para tocar a 
bola que se encontra completamente acima do bordo superior da rede, deve 
verificar antes do batimento, se esta passa completamente o plano vertical da rede 
ou, se antes é tocada por um adversário (bloco). Só neste exacto momento deve 
sancionar o erro de ataque. 

2. se é um “atacante” deve verificar simplesmente a regularidade do toque, e 
especialmente se trata de um ““amorti””. 

Em ambos os casos o árbitro deve dirigir simultaneamente uma parte da sua atenção para os 
movimentos da equipa em defesa, particularmente as acções de bloco e de invasão da rede em 
cima e em baixo.  
A repartição da quantidade de atenção em direcção da equipa em ataque e daquela que defende, 
depende do tipo de acção que se desenvolve e é decidida pelo árbitro segundo a sua capacidade 
de discernimento, derivadas das informações visuais que percebe. 
 
Depois da execução do batimento de ataque: 
 

1. O árbitro deve deslocar gradualmente a própria atenção sobre o bloco e sobre 
eventuais toques na rede, seja do atacante ou do bloco, predispondo-se a deixar a 
observação da bola desde a primeira parte da sua trajectória, para a preceder no 
ponto de presumível impacto sobre o jogador ou sobre o terreno de jogo, tendo por 
base a referida trajectória.  

2. Simultaneamente o árbitro deve reservar uma outra parte da sua atenção aos 
jogadores que estão descendo para o solo junto à rede, para avaliar eventuais 
toques sobre a própria rede e ou invasão além  da linha central. 

3. Tal parte de atenção poderá ser maior se a bola for bater num jogador, sobre cujo 
impacto da bola não é necessária uma avaliação particular do toque, porque se trata 
do primeiro toque da equipa, ao qual pode dedicar a atenção derivada da chamada 
visão periférica. 

4. Se a trajectória da bola faz pressupor o próprio impacto com o solo na vizinhança 
das linhas das do perímetro do terreno de jogo, o árbitro deve dirigir a maior parte da 
própria atenção para tal impacto, mesmo em desfavor da avaliação dos movimentos 
próximos da rede. 

 
É implícito que a técnica arbitral é incompleta nesta fase de jogo, o que leva o árbitro que dirige 
sozinho um jogo a fazer escolhas instantâneas para dirigir a própria atenção sobre uma fase em 
vez de outra, segundo o desenvolvimento da própria acção. Em tal situação de precariedade do 
corpo arbitral, ao único árbitro presente é-lhe solicitado decidir sobre a prioridade de como e para 
onde dirigir a sua maior atenção, para avaliar da melhor forma o desenvolvimento da acção de 
jogo. 
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Uma tarefa extremamente difícil que pode ser desenvolvida de maneira óptima fazendo-se guiar 
pelo bom senso e adquirindo experiência, seja através da arbitragem de jogo, seja através do 
desenvolvimento de um apropriado treino mental. Nesta situação há um agravar-se das 
dificuldades na avaliação das várias situações de jogo, em particular para as faltas de toque na 
rede, as invasões além da linha central e as bolas que batem dentro ou fora do terreno de jogo. 
Inevitavelmente a necessidade de dever decidir com efeito imediato, deve dirigir a maior parte da 
sua atenção, privilegiando alguns aspectos de uma acção de jogo em desfavor de outras, 
consideradas naquele momento de menor importância, o que pode levar a erros, a distracções, 
que não podem humanamente serem evitadas em tais condições de precariedade. Desculpas, 
portanto, que devem ser tidas em devida conta na fase de avaliação do rendimento do árbitro, 
considerando na sua globalidade tudo quanto atrás citado. 
Ao mesmo tempo, no entanto, tal situação de precariedade não deve ser considerada como 
desculpa do árbitro para justificar um empenho relativo: ele deve empenhar-se a fundo para 
procurar limitar as dificuldades objectivas e os erros.  
 
 

A ATENÇÃO E A SUA POSSÍVEL REPARTIÇÃO 
 
O homem dispõe de um sistema sensorial (os cinco sentidos) que lhe permite recolher 
informações do ambiente (interno e externo), que são depois memorizadas, de um sistema de 
resposta que escolhe e programa os comandos de execução e de eventual correcção da 
resposta dada e de um sistema de controlo que supervisiona e coordena as informações na base 
de objectivos prefixados.  
 
Este complicado sistema receptivo das informações, que são elaboradas para fornecer depois 
uma resposta operativa controlada, faz frente aos considerados mecanismos atentivos, ou mais 
simplesmente à atenção. 
Atenção entendida como capacidade de fornecer resposta aos “input” (estímulos) que provêm do 
ambiente circundante, depois de uma sua valorização com extrema celeridade.  
Atenção, portanto, como qualidade inata e treinável do árbitro de voleibol, que deve manter-se 
num alto nível preceptivo durante toda a duração do jogo, dependendo também dos “input” 
internos, provenientes do próprio corpo: ânsia, emotividade, memorização de situações já 
acontecidas, etc. 
 
Dois são os tipos de atenção: 

- aquela que é voluntariamente dirigida pelo indivíduo sobre objectos, acções, 
objectivos, etc. 

- aquela que é involuntária, ou de tipo reflexo, que diz respeito ao ambiente, com os 
“input” recebidos involuntariamente e em modo não focalizado. 

 
Durante o desenrolar de uma acção de jogo, o árbitro dispõe de uma parte da própria atenção que 
pode dirigir voluntariamente sobre os segmentos da mesma acção, enquanto uma parte não 
significativa da mesma é empenhada involuntariamente na observação geral e não focalizada no 
ambiente no qual se desenvolve o jogo (por exemplo a “visão periférica”). 
A parte de gestão voluntária pode ser destinada sobre um único ponto espacial (por exemplo 
sobre a bola que toca o terreno de jogo próximo de uma linha do perímetro do campo; o toque da 
mão sobre a bola no ““amorti””; a recuperação em mergulho da bola; etc.) ou subdividi-la sobre 
dois ou mais pontos referentes a segmentos diversos da mesma acção (por exemplo: ataque com 
batimento ou em “amorti” e o bloco adversário; batimento de serviço e posição da equipa em 
recepção; ataque próximo da rede e penetração no espaço oposto debaixo da própria rede; etc.). 
 
Quando a gestão voluntária da atenção é dirigida para um único ponto espacial, fala-se de 
concentração dirigida para aquele sector limitado, que não tem em conta, senão de maneira 
superficial e desfocada, tudo quanto sucede em redor. 
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Se, ao contrário, a atenção é dirigida para dois ou mais pontos, é necessária uma coordenação 
mental de alto nível que causa uma notável carga mental, de tal modo que só pode ser 
sustentada por breve espaço de tempo, com necessidade de uma recuperação sucessiva.  
 
A vontade de dirigir a atenção para mais pontos é expressa pelo árbitro segundo as exigências do 
momento, tendo em conta o adquirido pelas suas experiências precedentes e consequentemente 
a técnica arbitral estabilizada. Os mecanismos atentivos, na sequência de tal vontade, 
asseguram a distribuição da atenção disponível, tendo em conta o desenvolvimento da acção de 
jogo.  
 
Alguns exemplos: 
 
NO SERVIÇO  
O único árbitro do jogo exprime a si mesmo a vontade de verificar quer a correcta execução do 
serviço, quer a formação das duas equipas em campo, particularmente daquela em recepção. 
Neste ponto, os mecanismos atentivos guiados por esta vontade, dirigem uma parte da atenção 
disponível para o jogador ao serviço e uma outra parte para a equipa em recepção. 
Segundo o tipo de serviço que será efectuado, estas duas partes da atenção serão 
quantitativamente diferentes: 

- no serviço “de segurança” a maior parte da atenção será dirigida para a situação no 
campo da equipa em recepção; 

- no serviço “em suspensão” com impulsão próximo da linha de fundo, a maior atenção  
será dirigida para o desenrolar de tal acção; 

- no serviço “em suspensão” com impulsão relativamente afastada da linha de fundo, a 
atenção será dirigida equitativamente para as duas situações em campo, o serviço e a 
recepção. 

 
NA RECEPÇÃO E DEFESA  
Notoriamente o primeiro toque da equipa (qualquer bola que provenha do serviço, de um 
ataque, de um bloco adversário ou do próprio bloco da equipa) requer uma atenção relativa, 
considerando que a falta só se pode verificar no caso de blocagem ou lançamento, tipo de 
andebol, da bola. Nesta fase será possível dirigir a maior parte da atenção para os movimentos 
preparatórios do ataque seguinte, a partir dos movimentos do passador até aos do atacante, 
particularmente para prever um ataque rápido de primeiro tempo.  
 A maior parte da própria atenção, ao contrário, deverá ser dirigida para a bola que está caindo 
para o solo na proximidade das linhas do perímetro do terreno de jogo ou para a recuperação em 
mergulho ou com o pé, para verificar se a bola toca o terreno de jogo ou no corpo do jogador ou 
em ambas, ou ainda se a bola tocada ligeiramente, vai cair fora do terreno de jogo.  
 
NO PASSE PARA ATAQUE  
Se no primeiro toque da equipa a atenção prestada pode ser de uma intensidade relativa, no 
toque seguinte tal intensidade deverá aumentar para poder avaliar exactamente o toque da bola 
que geralmente é de construção (passe para ataque) para o consequente ataque. Em particular 
muita atenção deverá ser dirigida ao passe para ataque com uma ou duas mãos para um 
ataque de primeiro tempo, particularmente rápido e com trajectória curta, do passador para o 
atacante. A atenção particular deverá ser dirigida para a avaliação do toque de bola do passador, 
que deverá ser nítido prescindindo completamente do movimento da/s mão/s e do tipo de 
trajectória impressa, que não deverão incidir sobre o juízo arbitral.  
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NO ATAQUE   
Vários são os tipos de ataque (primeiro, segundo, terceiro tempo; ataque do defesa; ““amorties”; 
etc.) e para cada um desses requer-se uma diversa graduação da atenção que deverá ser dirigida 
ao menos sobre dois segmentos da acção de jogo em desenvolvimento. 
 

a) Ataque de primeiro tempo. Este tipo de ataque (rápido) realiza-se sempre 
próximo da rede, em seguida a um passe de ataque curto para o qual a bola 
percorre um pequeno espaço. Geralmente acontece no centro da rede. Neste 
caso o árbitro deverá distribuir a sua atenção entre a acção de ataque e a do 
bloco adversário. 

− na fase inicial a maior atenção deverá ser dirigida para o toque do 
passador e a restante parte da atenção disponível para o movimento do  
bloco e do atacante (toques de rede, previsão do tipo de ataque); 

− no momento do batimento de ataque, a atenção disponível deverá ser 
dirigida ao espaço que engloba o bloco e a mão do atacante, para 
verificar quer o batimento de ataque (invasão do espaço adversário,     
“bola retida” no “amorti”, “dois toques” no toque a duas mãos, 
etc.), quer o eventual toque de bloco e os eventuais toques na rede por 
parte dos  atletas bem como a invasão debaixo da rede. 

 
 b) Ataque de segundo ou terceiro tempo. São acções de respiração ampla, com 

trajectórias mais ou menos altas e longas do passe para ataque, efectuadas de 
várias posições em relação à rede e executadas pelos jogadores “atacantes” ou 
“defesas”. 

− Bola atacada perto da rede. Este tipo de ataque, com bola alta nas  
posições 2 – 3 – 4 próximo da rede, pode ser reconduzido à técnica 
arbitral no ataque de primeiro tempo com a única cautela de se chegar 
para trás na plataforma, mesmo só com o peito, para ampliar o ângulo  
visual no caso em que o ataque venha da posição mais próxima do           
árbitro (à sua direita posição 4, à sua esquerda posição 2).  
Nestes tipos de ataque, o árbitro tem a possibilidade de enquadrar no 
próprio cone de visão quer a fase de passe para ataque, se vem da zona 
de ataque, quer a do batimento de ataque, quer ainda o bloco. 

 
− Bola atacada afastada da rede. Estes tipos de ataque são os mais 

difíceis de observar quando a dirigir a jogo está só um árbitro, porque a 
distância da rede da bola a ser atacada não lhe permite enquadrar 
simultaneamente as várias fases da acção no seu ângulo de visão, 
especialmente quando essas se desenvolvem nas posições mais perto 
de si. 

 
− Ataque central ou no lado oposto ao árbitro. Neste tipo de ataque, o 

árbitro tem várias fases de distribuição da sua atenção: 
 

1. verificação do atacante “defesa” através da atenção a prestar 
sobre a posição do/s pé/s no momento da impulsão em relação à 
linha de ataque e ao seu prolongamento na zona livre. Nesta fase, 
será limitada a parte de atenção residual que permitirá ao árbitro a 
verificação das outras situações de jogo (movimentos do bloco, 
previsão do tipo de ataque), sobre as quais, porém, deverá dirigi-la 
mesmo se os “input” forem bastante desfocados. É óbvio que, se o 
atacante é um jogador “avançado” esta primeira fase não tem 
razão de ser e será substituída pela seguinte; 

2. verificação do batimento do ataque e do bloco. Nesta fase, a 
atenção posta sobre o batimento de ataque depende em boa parte 
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da previsão que o árbitro fez sobre o desenrolar da acção, o que o 
leva a prever o tipo de batimento de ataque que será executado 
(batimento ou “amorti”), sendo a prudência obrigatória porque, por 
vezes, a clara acção de ataque transforma-se mesmo no último 
momento num “amorti”. A quantidade de atenção a dedicar à técnica 
deverá ser diversa nos dois casos: 

i. no “amorti” deverá ser dirigida uma maior atenção 
tendo em conta a necessidade de verificar a 
qualidade do toque na bola e as eventuais invasões 
do espaço adversário sobre a rede, sendo a restante 
parte sobre o bloco; 

ii. no batimento a maior parte da atenção deslocar-se-á 
sobre a fase de bloco. 

3. verificação do toque de bloco e do toque na rede por parte dos 
atletas. Antes do batimento de ataque e depois da atenção dirigida 
aos jogadores empenhados na acção, o árbitro deverá perceber os 
seus eventuais toques de rede. As informações que chegam ao 
árbitro nesta fase de maior atenção sobre o toque do ataque sobre 
um eventual do bloco não serão nítidas, mas suficientes para lhe 
fazer perceber os factos. Imediatamente depois do batimento na 
bola por parte do atacante, a atenção a esse dirigida, desloca-se e 
junta-se àquela parte já dirigida sobre a rede e sobre as mãos 
esticadas para o bloco, permitindo a uma parte ainda de deslocar-se 
para o campo da equipa em defesa e a uma outra parte menor de 
estacionar também sobre a equipa em ataque em medida 
dependente da previsível eficácia do bloco. 

4. bola defendida ou no solo.  Seja no caso em que a bola supere o 
bloco ou por este seja ressaltada, a maior quantidade de atenção 
disponível dever-se-á deslocar sobre o jogador que está para 
efectuar o consequente primeiro toque da equipa. Para deslocar tal 
atenção, será necessário um repentino e antecipado movimento dos 
globos oculares ou, directamente, da cabeça para uma posição de 
chegada da bola afastada à esquerda ou à direita da posição do 
árbitro. Tudo isto com o objectivo de chegar em antecipação sobre o 
toque, seja este sobre o jogador ou sobre o terreno de jogo, para o 
poder avaliar em posição “parada”.Também nesta fase, ainda, uma 
parte da atenção do árbitro deverá ser dirigida para a posição na 
rede para verificar os movimentos dos atletas próximos dela. 

 
−  Ataque próximo da colocação do 1º árbitro. Tendo em atenção o que 

acima foi dito, acerca da posição em que o árbitro se coloca mais atrás 
na sua plataforma, deslocando-se para trás mesmo só com o peito, é 
preciso sublinhar o quanto é difícil seguir este tipo de ataque, quando 
esse se realiza afastado da rede e às vezes também fora do campo de 
jogo, para além da linha lateral. Também para este tipo de ataque, se 
podem colocar várias hipóteses das várias fases de distribuição da 
atenção como acima foi referenciado: 
1. para verificar a chamada de ataque do “defesa”, não é raro ser 

necessário rodar a cabeça para a zona onde se esta a desenvolver a 
acção de ataque, causando obviamente, o abandono visual da zona 
da rede, com a consequente quase ausência de “input” daquela 
posição; 

2. o mesmo afastamento da atenção da rede sucede quando o passe 
de ataque leva o atacante a efectuar o batimento de ataque para 
além da linha lateral. Nesta circunstância, em seguida, a verificação 
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da passagem da bola no “ espaço de passagem” ou no “espaço 
externo” (total ou parcialmente), complica ainda mais a repartição da 
atenção, em particular se o gesto de ataque é um ““amorti””, que, 
como referenciado acima, requer uma maior atenção em relação ao 
batimento de ataque; 

3. a mesma fase de distribuição da atenção referenciada no mesmo 
ponto 3. do precedente parágrafo, com o acrescento da necessidade, 
por vezes, de um mais amplo movimento dos globos oculares e ou 
da cabeça; 

4. a mesma fase de distribuição da atenção referenciada no mesmo 
ponto 4. do precedente parágrafo, com o acrescento da necessidade, 
por vezes, de um mais amplo movimento dos globos oculares e ou 
da cabeça. 
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NOVO PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO 
 
Objectivos: 
 

 Prevenir conflitos com os treinadores 
 Unificar a aplicação no que respeita às demoras 
 Prevenir a demora e manter esta ideia durante todo o jogo 
 Acelerar o processo de substituição 
 Manter a bola a voar – maior tempo em jogo para participantes e espectadores 

 
 
Os procedimentos a seguir descritos são uma compilação de instruções e respostas a questões 
dadas internacionalmente e que o Conselho de Arbitragem da FPV entendeu adoptar para serem 
seguidas no nosso país. 
 
 
 
1 . O marcador vê o jogador entrar na zona de substituição quando a bola não está em jogo 
e antes do apito para o serviço 
 
 
 

Acção do marcador Acção do 2º árbitro Acção dos jogadores Acção do 1º árbitro 
 
Toca a buzina, mas só 

depois dos jogadores 
entrarem na zona de 
substituição, inicia os 
processos de controlo e 
registo.  

Nenhum contacto visual 
ou levantar a mão é 
necessário. 

 
O marcador levanta as 

duas mãos quando o 
registo da substituição está 
completo 

 
O marcador só toca 

uma segunda vez na 
buzina se a substituição for 
ilegal 

Ao ouvir a buzina o 2º 
árbitro desloca-se para 
junto do jogador(es) com 
placa e com um movimento 
de mãos controla a troca. 

É PRIORITÁRIO: 
controlar a posição dos 
jogadores! Nenhum 
contacto visual é 
necessário até porque o 
marcador tem a obrigação 
de tocar a buzina de novo 
se houver algum erro. 

Depois de completada 
cada substituição olha para 
o sinal de OK feito pelo 
marcador com as duas 
mãos, e depois de todas as 
substituições realizadas, 
volta-se para o 1º árbitro 
executando o sinal de OK 
com as duas mãos 

Devem entrar na zona 
de substituição. 

Sob a direcção do 2º 
árbitro, o jogador substituto 
entrega a placa ao jogador 
em campo com o número 
correspondente à mesma. 

Executa o gesto oficial 
de substituição, para o 
público. 

 
Apita para dar início a 

nova jogada. 
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2 . O marcador vê o jogador aproximar-se da zona de substituição, por ex. vindo da zona de 
aquecimento alguns momentos após o colega e tenta solicitar uma segunda substituição  
 
A . O 2º árbitro é pró-activo – o jogador não tem oportunidade de entrar na zona de 
substituição, pelo que nenhum pedido formal foi feito: 
 

Acção do marcador Acção do 2º árbitro Acção dos jogadores Acção do 1º árbitro 
 
NÃO ACTUA! 

Nota: é preferível que o 
árbitro seja inteligente e 
rejeite a substituição antes 
de os atletas atrasados 
atravessarem a linha 
tracejada da zona de 
substituição evitando que 
um pedido improcedente 
seja formalizado. 

Os jogadores voltam 
para o banco ou para a 
área de aquecimento. 

Pode apoiar o 2º árbitro 
se for necessário rejeitando 
a substituição. 

 
Apita para dar início a 

nova jogada. 

 
 
B. O jogador entra fisicamente na zona de substituição, pelo que um formal, tardio e 
consequente pedido improcedente foi realizado: 
 

Acção do marcador Acção do 2º árbitro Acção dos jogadores Acção do 1º árbitro 
 
NÃO ACTUA! 

O 2º árbitro rejeita sem 
penalização este segundo 
pedido e olha para o 
marcador para ver o gesto 
de OK feito com as duas 
mãos. Embora sem 
penalização, isto é ainda 
um pedido improcedente, e 
o 2º árbitro deve pedir ao 
marcador para colocar um 
“X” na secção de PEDIDOS 
IMPROCEDENTES do 
boletim de jogo, mas no fim 
da jogada. Nota: pedido 
improcedente não é uma 
penalização. 

Os jogadores voltam para o 
banco ou para a área de 
aquecimento. 

Pode apoiar o 2º árbitro se 
for necessário rejeitar a 
substituição. 
 
Apita para dar início a nova 
jogada. 
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3 . O pedido é para dupla substituição, por ex. dois jogadores aproximam-se claramente e 
ao mesmo tempo: 
 

Acção do marcador Acção do 2º árbitro Acção dos jogadores Acção do 1º árbitro 
 
Toca a buzina, mas só 
depois dos jogadores 
entrarem na zona de 
substituição, inicia os 
processos de controlo e 
registo.  
Nenhum contacto visual ou 
levantar a mão é 
necessário. 
 
O marcador levanta as 
duas mãos quando o 
registo da PRIMEIRA 
substituição está completo. 
 
O marcador inicia o registo 
do segundo processo na 
buzina Nas substituições 
duplas o marcador NÃO 
toca duas vezes na buzina 
pois pode confundir-se com 
uma substituição ilegal. O 
marcador DEVE tocar a 
buzina de novo se a equipa 
adversária também faz um 
pedido durante a mesma 
interrupção de jogo. 
 
O marcador levanta as 
duas mãos par dar o OK.  
 
 

Ao ouvir a buzina o 2º 
árbitro desloca-se para 
junto do jogador(es) com 
placa e  
 manda um deles ficar um 

pouco atrás da linha 
lateral, e então com um 
movimento de mãos 
controla a troca. Primeiro 
um par de jogadores. 

 ENTÃO OLHA PARA O 
SINAL DE OK  do 
marcador antes de 
efectuar a segunda ou 
seguintes substituições, 
para evitar confusões ou 
erros.  

O 2º árbitro olha para o 
sinal FINAL de OK  feito 
pelo marcador com as 
mãos, volta-se para o 1º 
árbitro executando o sinal 
de OK com as duas mãos. 
 

AMBOS devem entrar na 
zona de substituição. Um 
jogador coloca-se um 
pouco atrás da linha lateral. 
Sob a direcção do 2º árbitro 
o primeiro par de jogadores 
troca a placa. O segundo 
par de jogadores é 
chamado, em conjunto, 
para a segunda 
substituição. 
Os árbitros devem actuar 
com bom senso - por 
educação, um jogador que 
se coloca junto à linha, mas 
do lado de fora, mostra a 
intenção de  entrar  junto 
com o colega.  
Há espaço suficiente para 
entrarem juntos mas o 2º 
árbitro deve permitir que o 
marcador veja. 

Executa o gesto oficial de 
substituição ou dirige a 
atenção para o 2º árbitro no 
caso da outra equipa 
solicitar uma substituição. 
 
Apita para dar início a nova 
jogada. 

 
4 . Após o apito para o serviço um jogador(es) entram na zona de substituição:  
 

Acção do marcador Acção do 2º árbitro Acção dos jogadores Acção do 1º árbitro 
 
No caso do marcador tocar 
a buzina o jogo não deve 
ser interrompido! 
 
Olha para o  2º árbitro par 
saber como deve fazer o 
registo. 

O 2º árbitro rejeita sem 
penalização. Isto é um 
pedido improcedente, e o 
2º árbitro deve pedir ao 
marcador para colocar um 
“X” na secção de PEDIDOS 
IMPROCEDENTES do 
boletim de jogo, mas no fim 
da jogada. 

Os jogadores voltam para o 
banco ou para a área de 
aquecimento. 

 Uma vez que a buzina é 
só uma chamada de 
atenção, não deve 
interromper o jogo 

 
5 . Um jogador entra atempadamente na zona de substituição mas não está pronto  
( placa errada, não está pronto para jogar, tentativa de fazer uma substituição irregular): 
 

Acção do marcador Acção do 2º árbitro Acção dos jogadores Acção do 1º árbitro 
  
O marcador toca a buzina 
 
Olha para o  2º árbitro para 
saber como deve fazer o 
registo. 

O 2º árbitro rejeita – o 1º 
árbitro sancionará a 
demora. 
O 2º árbitro instrui o 
marcador para registar a 
sanção por demora na 
secção de condutas 
incorrectas e demoras 

Os jogadores voltam para o 
banco ou para a área de 
aquecimento. 

Mostra à equipa o sinal 
correcto pela demora – ou 
de advertência ou de 
penalização. 
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