
 

                                                            
 

I TORNEIO ESPORTIVO DE INTEGRAÇÃO BUNKYO 
 

REGULAMENTO VOLEIBOL INDOOR 
 

 
I – DAS FINALIDADES 

Através deste torneio de voleibol a ser realizado nas categorias Adulto Masculino, 
Adulto Feminino e categoria Sub 18 (7 a 18 anos). Os Departamentos de Voleibol do 
Anhanguera Nikkei Clube e Cooper Clube promoverão o intercâmbio social, afetivo 
e desportivo entre as entidades e agremiações convidadas. Uma competição, onde 
o maior prêmio é a confraternização dos participantes. A categoria Adulta será nos 
dias 10 e 11 de setembro de 2022 no Cooper Clube e a categoria Sub 18, nos dias 
24 e 25 de setembro de 2022 no Anhanguera Nikkei Clube. 
 

II – DA INSCRIÇÃO 
1. Cada equipe poderá inscrever até 15 (quinze) atletas, mas, apenas 14 (quatorze) 

atletas poderão permanecer em quadra sendo 2 líberos e 12 jogadores. 
2. As equipes das categorias Masculino e Feminino jogarão no sistema, todos, 

contra todos. 
3.  Será permitida a inscrição de atletas não descendentes de orientais, desde que 

não federados (exceto, para categoria Sub 18) ou que deixaram de ser há 5 anos 
ou mais (inscrição na federação até março/2017), sendo que a atuação deles em 
quadra deverá obedecer as peculiaridades de cada categoria, conforme item III 
abaixo. 

4.  Cada equipe deverá entregar a respectiva ficha de inscrição com o nome 
completo dos atletas até antes do primeiro jogo. 

5.  A taxa de inscrição será de R$ 600,00 (Seiscentos reais) para cada equipe 
Adulta participante e de R$ 300,00 (Trezentos reais) para cada equipe Sub18 
participante. 

 

III – DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS 
Este torneio será moldado nas seguintes categorias:   

a) Categoria Adulto Masculino e Feminino (dias 10 e 11/09/2022):  
Não haverá restrição de idade.  
Será permitida a atuação simultânea de 2 (dois/duas) atletas não descendentes 
de orientais, no decorrer da partida. 
  



 

 
 

b) Categoria Sub 18 (dias 24 e 25/09/2022):  
- Idades de 7 a 18 anos. (forma de disputa, a ser definido posteriormente) 

 OBS: 
- O intuito deste campeonato para Sub 18, é incentivar as categorias de base, 
para a prática saudável do voleibol e a confraternização com outras equipes. 
- Será permitida a atuação simultânea de somente 2 (dois) atletas não 
descendentes de orientais, em qualquer posição, no decorrer da partida. 
- Poderão ser inscritos atletas federados, (não descendentes de orientais), com 
idade máxima, de até 18 anos, mas permitido somente 1 (um) atleta em quadra. 
Estes atletas, obrigatoriamente, devem ser integrantes associados do clube ou 
agremiação, a pelo menos 1 ano, devidamente comprovado. 

 - Outras restrições ou casos específicos, serão discutidos no congresso técnico. 
 

IV – DOS JOGOS 
Os jogos serão realizados nos dias 10, 11, 24 e 25 de setembro de 2022, de acordo 
com a “Tabela de Jogos” que será divulgada a todas as equipes antes do início do 
torneio. 
As partidas serão em melhor de 03 (três) sets, sendo 02 (dois) sets de 25* pontos e 
o terceiro, se houver, de 15* pontos. 
 

V – DA DISPUTA 
O torneio será realizado conforme jogos constantes na “Tabela de Jogos”. 
 

VI – DA CLASSIFICAÇÃO 
Serão computados pontos às equipes conforme abaixo : 

a) Vitória  –  2 x 0 - três pontos 
b) Vitória   –  2 x 1 - dois pontos 
c) Derrota – 1 x 2 - um ponto 
d) Derrota – 0 x 2 - zero ponto 
e) W.O.  – zero ponto 

 
Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios de desempate : 

a) Confronto direto 
b) Saldo de “sets” 
c) Saldo de pontos 
d) Sorteio 

 

 
  



 

 

VII – DAS PREMIAÇÕES 
Serão distribuídos troféus e medalhas aos 3 primeiros classificados em cada 
categoria. 
Serão premiados um destaque de cada posição das equipes nas categorias 
Masculino e Feminino. 
Obs: Mesmo que o número de inscritos em cada categoria ultrapasse 15, serão 
distribuídos até 14 medalhas para as 3 equipes classificadas. 
 
 

VIII – DAS REGRAS 
*As regras utilizadas para este tornerio, seguirão o regulamento da FIVB – 
Federação Internacional de Voleibol, na modalidade indoor. 
 

IX – DAS PENALIDADES E RECURSOS 
Caberá à Comissão Organizadora julgar os recursos interpostos e aplicar as 
penalidades.  
Caberá direito de recurso contra irregularidades observadas durante a realização 
dos jogos, sempre que uma entidade puder comprovar que outra deixou de cumprir 
quaisquer das exigências deste regulamento. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, sendo suas 
decisões soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 27 de Agosto de 2022 
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