JEPEL - MINI VÔLEI
Objetivo - Proporcionar aos alunos a vivência do mini vôlei e a integração entre os alunos.
NAIPE - Masculino e feminino - nascidos entre 2004 e 2007
SÉRIE OURO - alunos nascidos em 2004
SÉRIE PRATA - alunos nascidos em 2005 e 2006
SÉRIE BRONZE - alunos nascidos em 2007

Data - 29 de novembro
Horário - 14h às 17h30min

Premiação - medalhas para todos os participantes

Inscrições - Não há limite de inscrições de equipes por escola.
As inscrições deverão ser feitas em ficha padrão disponível no site www.pelotas.com.br/educacao/jepel e enviadas por email para smedjepel@gmail.com
Período de Inscrições - de 10/11/2016 até 21/11/2016
Local - Sociedade 15 de Julho

Regras Mini vôlei
1 - Objetivo do Jogo
Duas equipes jogam uma bola sobre a rede que divide a área de jogo (quadra). Cada equipe tenta fazer a bola tocar o chão da
quadra adversária. Esta tenta impedir que isto aconteça.
2 - Constituição da Equipe
Uma equipe é constituída por 03 jogadores. Os jogadores deverão estar uniformizados. No caso de uma equipe tornar-se
incompleta (menos que 3 jogadores) esta equipe perderá o jogo, mantendo os pontos adquiridos.
3 - Quadra, Rede e Bolas
A quadra mede 4,5 m por 12 m. A rede divide a quadra em dois campos iguais. As linhas laterais que limitam a quadra devem
ter 5 cm de largura a linha do centro 10 cm de largura. A altura da rede: 2,05 m para equipes masculinas e femininas. A bola
deve observar as características especificadas pelas Regras Oficiais.
4 - Posição dos Jogadores
Os jogadores se posicionarão na quadra de forma livre, sendo um levantador e dois atacantes O jogador da posição 1 é quem
saca. Depois de sacar o jogador reassume a posição dentro da quadra.

5 - Saque
O saque corresponde à ação de colocar-se a bola em jogo da posição 1. O jogador coloca-se na área de saque de 4,5 m e
golpeia a bola por baixo com uma das mãos, de tal forma que ela seja lançada por cima da rede para o campo adversário
(saque por baixo). O saque é considerado completo se o sacador golpear a bola depois de jogá-la para cima. O saque é válido
se a bola não tocar um jogador ou qualquer objeto sobre ou ao lado da quadra. A bola não poderá tocar o solo na parte de
fora da quadra. A bola poderá tocar a rede.
6 - Tocando a bola durante o jogo
Depois do saque a bola pode ser tocada, pelo adversário, com ambas as mãos, os braços, uma das mãos, um braço ou
qualquer parte do corpo. Somente um breve contato com a bola é permitido ao jogá-la ou cortá-la por sobre a rede. Cada
equipe poderá tocar na bola três vezes além do bloqueio para enviar a bola para a quadra adversária. A bola não deve ser
tocada pelo mesmo jogador, duas vezes consecutivamente (exceção ao bloqueio). Ela não pode ser apanhada, empurrada ou
carregada. A bola não pode tocar o chão do campo da equipe que estiver jogando, tocar qualquer objeto acima ou ao lado da
quadra, tocar o chão fora da quadra depois de ter sido tocada por um jogador da própria equipe.
7 - Jogo na Rede
Os jogadores podem pisar a linha do centro desde que não invadam a quadra adversária. Os jogadores não podem tocar a
rede. Somente ao defender o próprio campo (bloqueio), pode o jogador ultrapassar o bordo superior da rede . Se dois
jogadores adversários tocarem a bola simultaneamente sobre a rede, a equipe que receber a bola terá direito a 3 toques.
8 - A partida
As partidas serão disputadas em 1 set de 21 pontos com diferença de 2 pontos.
Regras por Série:
Série OURO - Jogo livre;
Série PRATA - As equipes podem segurar somente a bola que vier da quadra adversária, e se segurar deverá dar os três
toques obrigatoriamente;
Série BRONZE - As equipes podem segurar somente a primeira e a segunda bola nos três toques da equipe.

