
 

ALTERAÇÕES ÀS REGRAS E O SEU IMPACTO PARA 2022 - abr 

 
REGRA 

 
TEXTO DA REGRA 2017 - 2020 

 
TEXTO DA REGRA 2021 - 2024 

 
TIPO DE MODIFICAÇÃO 

 
 
 
3.3 

SISTEMA DE 3 BOLAS 
Nas Competições Mundiais e Oficiais da FIVB devem ser 
utilizadas três bolas. Neste caso, seis movimentadores de 
bolas deverão ser colocados um em cada canto da zona livre 
e um atrás de cada árbitro. 

SISTEMA DE 4 BOLAS 
Nas Competições Mundiais e Oficiais da FIVB devem ser 
utilizadas quatro bolas. Neste caso, seis movimentadores de 
bolas deverão ser colocados um em cada canto da zona livre e 
um atrás de cada árbitro. 

Modificação da Regra 
(Evitar desnecessárias interrup 
-ções no desenrolar do jogo) 

 
 
 
4.5.3 

Peças acolchoadas de compressão (dispositivos de proteção 
de lesão acolchoada) podem ser usadas para proteção ou 
apoio 
 
Para Competições Mundiais Seniores da FIVB, estes 
dispositivos deverão ser da mesma cor como fazendo parte 
do equipamento. 

 

 Peças acolchoadas de compressão (dispositivos de proteção de 
lesão acolchoada) podem ser usadas para proteção ou apoio 
 
Para Competições Mundiais Seniores da FIVB, estes 
dispositivos deverão ser da mesma cor como fazendo parte do 
equipamento. Preto, Branco ou cores neutras poderão ser 
utilizadas desde que todos os atletas usem a mesma cor. 

Completar 

 
 
9 

Cada equipa deve jogar dentro da sua própria área e espaço 
de jogo. (exceto Regra 10.1.2). No entanto, a bola pode ser 
recuperada para além da zona livre. 

 

Cada equipa deve jogar dentro da sua própria área e espaço de 
jogo. (exceto Regra 10.1.2). No entanto, a bola pode ser 
recuperada para além da sua própria zona livre e sobre a mesa 
do marcador e sua extensão. 

Modificação da Regra 
(Permitir ações espetaculares) 

11.1.1 No bloco, um jogador pode tocar a bola do outro lado da rede, 
desde que não interfira na jogada do adversário, antes ou 
durante o seu ataque. 

 

No bloco, um jogador pode tocar a bola do outro lado da rede, 
desde que não interfira na jogada do adversário, antes do seu 
ataque. 

Impacto pela modificação da 
Regra 14.6.1 

11.3.2 Os jogadores podem tocar os postes, cabos ou qualquer outro 
objeto fora das varetas, incluindo a própria rede, desde que 
essa ação não interfira com  a jogada  

 

Os jogadores podem tocar os postes, cabos ou qualquer outro 
objeto fora das varetas, incluindo a própria rede, desde que essa 
ação não interfira com  a jogada (exceto R.9.1.3). 

Pontuação 

11.4.1 O jogador toca a bola ou o adversário no espaço de jogo 
contrário, antes ou durante o ataque do adversário  

 

O jogador toca a bola ou o adversário no espaço de jogo 
contrário, antes do ataque do adversário  

Impacto pela modificação da 
Regra 14.6.1 

12.5.1 O jogador da equipa que serve não deve, por meio de uma 
cortina individual, impedir o adversário de ver o servidor E a 
trajetória da bola. 

 

O jogador da equipa que serve não deve, por meio de uma 
cortina individual, impedir o adversário de ver o batimento do 
serviço e a trajetória da bola. 

Clarificação 



12.5.2 O jogador da equipa que serve realiza uma cortina agitando os 
braços, saltando ou movendo-se lateralmente durante a 
execução do serviço. 

O jogador da equipa que serve realiza uma cortina agitando os 
braços, saltando ou movendo-se lateralmente durante a 
execução do serviço para que tanto o batimento de serviço 
quanto a trajetória da bola fiquem invisíveis até que a bola atinja 
o plano vertical da rede. Se for visível para a equipa recetora, 
não há cortina. 

Clarificação 

14.3 Ao blocar, o/a jogador/a pode passar as mãos e os braços por 
cima da rede, para o lado contrário, desde que não interfira 
com a jogada do adversário. Assim, não é permitido tocar a 
bola por cima da rede, no espaço contrário, até que o 
adversário tenha efetuado um ataque. 

Ao blocar, o/a jogador/a pode passar as mãos e os braços por 
cima da rede, para o lado contrário, desde que não interfira com 
a jogada do adversário. Assim, não é permitido tocar a bola por 
cima da rede, no espaço contrário, antes que o adversário tenha 
efetuado um ataque. 

 

Impacto pela modificação da 
Regra 14.6.1 

14.6.1 O blocador toca a bola no espaço contrário antes ou 
simultaneamente à ação de ataque do adversário 

 

O blocador toca a bola no espaço contrário antes à ação de 
ataque do adversário 

Modificação da Regra 

15.2.3  Não é permitido solicitar, qualquer interrupção regulamentar 
após um pedido ter sido rejeitado e sancionado por uma 
advertencia por demora, durante a mesma interrupção (ou seja, 
antes do final da próxima jogada completada). 

Regra Nova 
(Para Clarificação) 

15.4.2 Para Competições Mundiais e Oficiais da FIVB, no 1º e 2º sets, 
um TMT (tempo morto técnico) com a duração de 30 
segundos será automaticamente concedido quando a soma 
de pontos das equipas é igual a 21.  

 

Para Competições Mundiais e Oficiais da FIVB, no 1º e 2º sets, 
um TMT (tempo morto técnico) com a duração de 30 segundos 
será automaticamente concedido quando a soma de pontos 
das equipas é igual a 21. A duração dos Tempos Mortos e 
Tempos Técnicos poderá ser ajustada se a FIVB aprovar tal 
solicitação do Organizador. 

Clarificação 
 

17.1.2 A um jogador lesionado/adoentado é concedido um máximo 
de 5 minutos para recuperação uma vez num jogo. O árbitro 
deve autorizar a equipa médica apropriada devidamente 
acreditada a entrar no terreno do jogo para assistir o jogador. 
Só o 1º árbitro pode autorizar o jogador 
a abandonar a área de jogo sem penalização. Assim que o 
tratamento tenha terminado ou não for possível prestar 
tratamento, o jogo deve recomeçar. O 1º árbitro apitará e 
pedirá ao jogador para continuar. Neste momento, apenas o/a 
jogador/a pode avaliar se está ou não apto para jogar. 

A um jogador lesionado/adoentado é concedido um máximo de 
5 minutos para recuperação. O árbitro deve autorizar a equipa 
médica apropriada devidamente acreditada a entrar no terreno 
do 
 jogo para assistir o jogador. Só o 1º árbitro pode autorizar o 
jogador a abandonar a área de jogo sem penalização. Assim que 
o tratamento tiver terminado ou não for possível prestar 
tratamento, o jogo deve recomeçar. O 1º árbitro apitará e pedirá 
ao jogador para continuar. Neste momento, apenas o/a 
jogador/a pode avaliar se está ou não apto para jogar. 

 

Clarificação  
(adequar aos novos 
Regulamentos de assistência 
Médica)  

21 EQUIPA DE ARBITRAGEM E PROCEDIMENTOS EQUIPA DE ARBITRAGEM E PROCEDIMENTOS Conclusão e modificação do 
titulo 
(inclui o Video Árbitro e o 
Árbitro de Reserva na Equipa 
de Arbitragem 

21.1 COMPOSIÇÃO 
A equipa de arbitragem para um jogo é composta dos 
seguintes elementos: 
- Primeiro árbitro; 
- Segundo árbitro; 
- Marcador; 
- Quatro (dois) juízes de linha. 

COMPOSIÇÃO 
A equipa de arbitragem para um jogo é composta dos seguintes 
elementos: 
- Primeiro árbitro; 
- Segundo árbitro; 
- Árbitro Challenge – Video Arbitro - (se aplicável) 
- Árbitro Reserva (se aplicável) 



 
A sua colocação está indicada no Diagrama 8. 

Para Competições Oficiais e Mundiais da FIVB é obrigatório 
um Marcador Assistente 

 

- Marcador; 
- Quatro (dois) juízes de linha. 
A sua colocação está indicada no Diagrama 8. 

Para Competições Oficiais e Mundiais da FIVB é obrigatório um 
Marcador Assistente 

22.2.1 O 1º árbitro dirige o jogo do início ao fim. Tem autoridade 
sobre todos os elementos da equipa de Arbitragem 
Durante o jogo as suas decisões são soberanas. Ele/ela tem 
autoridade para alterar as decisões dos outros membros da 
equipa de arbitragem, se considerar que estes se enganaram.  
Ele/ela pode mesmo, substituir qualquer outro elemento da 
equipa de arbitragem que não esteja a desempenhar 
corretamente as suas funções. 

O 1º árbitro dirige o jogo do início ao fim. Tem autoridade sobre 
todos os elementos da equipa de Arbitragem 
Durante o jogo as suas decisões são soberanas. Ele/ela tem 
autoridade para alterar as decisões dos outros membros da 
equipa de arbitragem, se considerar que estes se enganaram.  
Ele/ela pode mesmo, substituir qualquer outro elemento da 
equipa de arbitragem que não esteja a desempenhar 
corretamente as suas funções. 

 

Acerto devido à modificação 
do titulo 

22.2.2 Ele/ela controla igualmente o trabalho dos movimentadores 
de bolas 

Ele/ela controla igualmente o trabalho dos movimentadores de 
bola e niveladores da areia 

Clarificação 

22.2.6  Dependendo das circunstâncias que levaram a uma eventual 
lesão / doença de um jogador, o 1º árbitro autoriza a assistência 
médica e inicia o tempo de recuperação 

Clarificação 
(adequar aos novos 
Regulamentos de assistência 
Médica) 

22.3.2.3 c) as faltas acima do bordo superior da rede, e o contacto 
faltoso do jogador na rede, primordialmente no lado do 
atacante. 

c) as faltas acima do bordo superior da rede, e o contacto 
faltoso do jogador na rede, primordialmente (mas não 
exclusivamente) no lado do atacante. 

Complementar 

23.2.7 No caso de lesão de um jogador, o 2º árbitro autoriza e auxilia 
na gestão do tempo de recuperação. 

 

No caso de o 1º árbitro autorizar a assistência médica a um 
jogador, ele auxilia no processo, inclusive gerindo o tempo de 
recuperação. 

 

Clarificação 
(adequar aos novos 
Regulamentos de assistência 
Médica) 

23.3.2.2 o contacto faltoso do jogador com a rede, primordialmente  do 
lado do jogador no bloco e com a vareta situada do seu lado. 

o contacto faltoso do jogador com a rede, primordialmente (mas 
não exclusivamente) do lado do jogador no bloco e com a vareta 
situada do seu lado. 

Complementar 

24  VIDEO ARBITRO 
Para competições FIVB, Mundiais e Oficiais, se o Video Challenge 
System (VCS) estiver em uso, um árbitro Challenger é 
obrigatório. 

Regra Nova 

24.1  COLOCAÇÃO 
O Árbitro Challenger (Video Árbitro) executa suas funções na 
cabine de desafio localizando-se em uma posição separada 
determinada pelo Delegado Técnico da FIVB. 

IMPACTO NAS REGRAS: 
Reordenar a anterior Regra 24 
“Marcador”, que é agora a 
Regra 26 

24.2  RESPONSABILIDADES  

24.2.1  Ele / ela supervisiona o processo de challenge e garante, que 
prossiga de acordo com o regulamento de challenger em vigor. 

 



24.2.2  O árbitro do Challenger deve usar equipamento oficial de árbitro 
durante o desempenho de suas funções. 

 

24.2.3  Após o processo de contestação, ele avisa o 1º árbitro sobre a 
natureza da falta. 

 

24.2.4  No final do jogo, ele / ela assina o Boletim de Jogo  

25  ÁRBITRO DE RESERVA 
Para FIVB, competições mundiais e oficiais, um árbitro reserva é 
obrigatório para todas as partidas de TV e sempre que o Video 
Challenge System (VCS) estiver em uso. 

Regra Nova 
(Inclui o Arbitro de Reserva nas 
Regras Oficiais de Voleibol de 
Praia 

25.1  COLOCAÇÃO 
O árbitro reserva desempenha as suas funções localizando-se 
numa posição separada determinada pelo layout da FIVB. 

 

IMPACTO NAS REGRAS: 
Reordenar a anterior Regra 25 
“Marcador Assistente”, que é 
agora a Regra 27 

25.2  RESPONSABILIDADES 
O Árbitro Reserva está obrigado a: 

 

25.2.1  Usar o equipamento oficial de árbitro durante o desempenho 
das suas funções. 

 

25.2.2  Substituir o 2º árbitro em caso de ausência ou no caso de ele/ela 
não puder continuar o seu trabalho ou no caso do 2º árbitro 
passar a ser o 1º árbitro. 

 

25.2.3   Auxiliar o 2º árbitro a manter a zona livre.   

25.2.4  Trazer ao 2º árbitro as quatro bolas de jogo, imediatamente 
após a apresentação dos jogadores. 

 

25.2.5  Dar ao 2º árbitro uma bola de jogo após ele/ela ter terminado 
de verificar o jogador a servir. 

 

25.2.6  Auxiliar o 1º árbitro na orientação do trabalho dos niveladores 
da areia. 

 

25.2.7  Caso o Sistema de Vídeo Challenge (VCS) esteja em uso, ele 
supervisiona o Marcador no preenchimento do processo do 
registo do Challenge no boletim eletrónico. 

 

24 MARCADOR 26 MARCADOR Reordenado 
(Texto não alterou) 24.1 COLOCAÇÃO 26.1 COLOCAÇÃO 

24.2 RESPONSABILIDADES 26.2 RESPONSABILIDADES 

24.2.1  26.2.1 

24.2.1.1  26.2.1.1 

24.2.1.2  26.2.1.2 

24.2.2  26.2.2 

24.2.2.1  26.2.2.1 

24.2.2.2  26.2.2.2 

24.2.2.3  26.2.2.3 

24.2.2.4  26.2.2.4 

24.2.2.5  26.2.2.5 



24.2.2.6  26.2.2.6 

24.2.2.7  26.2.2.7 

24.2.2.8  26.2.2.8 

24.2.3  26.2.3 

24.2.3.1  26.2.3.1 

24.2.3.2  26.2.3.2 

24.2.3.3  26.2.3.3 

25 MARCADOR ASSISTENTE 27 MARCADOR ASSISTENTE Reordenado 
(Texto não alterou) 25.1 COLOCAÇÃO 27.1 COLOCAÇÃO 

25.2 RESPONSABILIDADES 27.2 RESPONSABILIDADES 

25.2.1  27.2.1 

25.2.1.1  27.2.1.1 

25.2.2  27.2.2 

25.2.2.1  27.2.2.1 

25.2.2.2  27.2.2.2 

25.2.2.3  27.2.2.3 

25.2.2.4  27.2.2.4 

25.2.2.5  27.2.2.5 

25.2.2.6  27.2.2.6 

25.2.3  27.2.3 

25.2.3.1  27.2.3.1 

26 JUIZES DE LINHA 28 JUIZES DE LINHA Reordenado 
Clarificação 26.1 COLOCAÇÃO 

Se são utilizados apenas dois juízes de linha, colocam-se em 
diagonal, à distância de 1 a 2 m dos cantos à direita de cada 
um dos árbitros. 
Cada um dos juízes de linha controla a linha de fundo e a linha 
lateral do seu lado 
Nas Competições Mundiais e Oficiais da FIVB, onde é 
obrigatório ter quatro juízes de linha, eles permanecem de 
pé na zona livre colocados de 1 a 3 m de cada canto do 
terreno de jogo, no prolongamento imaginário da linha da 
sua responsabilidade. 

28.1 COLOCAÇÃO 
Se são utilizados apenas dois juízes de linha, colocam-se em 
diagonal, à distância de 1 a 2 m dos cantos à direita de cada um 
dos árbitros. 
Cada um dos juízes de linha controla a linha de fundo e a linha 
lateral do seu lado 
Nas Competições Mundiais e Oficiais da FIVB, quando forem 
utilizados quatro juízes de linha, eles permanecem de pé na 
zona livre colocados de 1 a 3 m de cada canto do terreno de 
jogo, no prolongamento imaginário da linha da sua 
responsabilidade. 

 

26.2 RESPONSABILIDADES 28.2 RESPONSABILIDADES Reordenado 
(Texto não alterou) 26.2.1  28.2.1 

26.2.1.1  28.2.1.1 

26.2.1.2  28.2.1.2 

26.2.1.3  28.2.1.3 

26.2.1.4  28.2.1.4 

26.2.1.5  28.2.1.5 



 

26.2.1.6  28.2.1.6 

26.2.1.7  28.2.1.7 

26.2.1.8  28.2.1.8 

26.2.2 GESTOS OFICIAIS 28.2.2 

27 GESTOS OFICIAIS DOS ARBITROS 29 GESTOS OFICIAIS Reordenado 
(Texto não alterou) 27.1 GESTOS OFICIAIS DOS JUIZES DE LINHA 29.1 GESTOS OFICIAIS DOS ARBITROS 

27.2 GESTOS OFICIAIS DOS JUIZES DE LINHA 29.2 GESTOS OFICIAIS DOS JUIZES DE LINHA Novo 
(para explicação) 
 
 
 
 
 
 
 
Novo 
(para explicação) 

 DEFINIÇÕES 
 

DEFINIÇÕES 
PROTOCOLO 
A série de eventos antes do início da partida, incluindo o 
sorteio, a sessão de aquecimento, apresentação das 
equipas e árbitros como descrito no Manual Específico da 
Competição. 

 

PRIMEIRO TOQUE DE EQUIPA: 

Existem três situações, em que a ação de jogo é 
considerada o primeiro toque da equipa: 

- Receção do serviço 

- Receber um ataque da equipa adversária 

- Jogar a bola ressaltada do bloco adversário 

 


