
 

R E G U L A M E N T O  G E R A L  

 

 

CAPÍTULO I 

DA APRESENTAÇÃO 

 

O Centro Educacional Católica de Brasília, instituição educacional mantida pela União Brasiliense de Educação 

e Cultura, promove o CATÓLICA CUP 2014 proporcionando aos estudantes da região a vivência esportiva saudável. O 

evento CATÓLICA CUP será realizado nas instalações do Centro Educacional Católica de Brasília no período de 15 de 

março a 04 de maio de 2014. 

Este Regulamento Geral é o conjunto das disposições que regem as disputas do CATÓLICA CUP 2014, 

promovido pelo CENTRO EDUCACIONAL CATÓLICA DE BRASÍLIA.  Assim jogadores, técnicos, dirigentes e demais 

membros das equipes participantes serão considerados conhecedores deste, concordando e submetendo-se, sem 

reservas, às suas disposições e às consequências que delas possam emanar. 

 

DA FINALIDADE  

 

Art. 1º - O Católica Cup 2014 tem a finalidade principal de proporcionar aos estudantes do Distrito Federal a 

participação em uma competição esportiva organizada por um estabelecimento de ensino, zelando pelas condições de 

organização, segurança e desenvolvimento das possibilidades integradoras entre jovens e adultos. 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º - O Católica Cup 2014 tem por objetivos: 

 Promover a ampla integração da juventude praticante de esportes escolares do Distrito Federal; 

 Consolidar o esporte como meio de formação de hábitos e atitudes saudáveis para a boa convivência social; 

 Congregar os desportistas das diferentes comunidades, estimulando o intercâmbio de ideias e 

conhecimentos, visando o desenvolvimento do esporte educacional; 

 Incentivar a prática do desporto, como meio de socialização, instrumento imprescindível para a formação da 

personalidade, fazendo surgir novos valores no panorama esportivo do Distrito Federal; 

 Possibilitar a troca de experiências profissionais entre os educadores envolvidos na competição. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO  

 

Art. 3º - O Católica Cup 2014 será organizado pela equipe de profissionais do Centro Educacional Católica de Brasília – 

CECB, compondo a Comissão Organizadora do evento. 

Art. 4º - À Comissão Organizadora compete zelar pela realização da competição e pela integridade física e moral dos 

participantes, observando a conduta ética destes, além de interpretar e resolver os casos omissos deste regulamento.  

Art. 5º - A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes profissionais: 

- Diretor-Geral do Centro Educacional Católica de Brasília: 

 Prof. Enéas de Assis Portugal  

- Vice-diretor Administrativo:  

 Wilmar Silva 

- Coordenadora Pedagógica Geral: 

 Profª. Claudia Gomes de Moura 

- Coordenador de Educação Física e Esportes: 

 Prof. Eduardo da Silva Sena 

- Secretaria: 

 Profª. Débora Alves da Silva 

 Profª. Ângela Gardim Gomes  

- Comissão Disciplinar Especial 

 Régia Cristina Araújo da Silva 

 Profª. Jane Silveira Carneiro Raso 

 Prof. Ubiratam Contrera Padilha 

- Coordenação de Cerimonial 

 Profª. Fernanda Zilma de F. Silva Porto  

 Profª. Luciana Amorim de Araújo 

- Coordenadores Técnicos 

 Profª. Andreza Sousa Almeida 

 Prof. Luciano Vieira de Mello 

 Prof. Luíz Carlos José Felipe  

 

Coordenadores de Modalidade

 

BASQUETE  

 Profª. Andreza Sousa Almeida 

 Prof. Leonardo Maximiano de Souza  

 



HANDEBOL  

 Profª. Bruna Costa de Souza Vasconcelos 

 Prof. Valdeci Morais Santos 

 

FUTSAL 

 Prof. Ary Freitas Pereira Júnior  

 Prof. Luís Carlos José Felipe  

 

VOLEIBOL 

 Prof. Lucas Ferreira de Moura 

 Prof. Luciano Vieira de Mello 

  

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA  

Compete ao Coordenador Geral dos Jogos: 
 

 Elaborar, executar e supervisionar o Católica Cup, considerando os aspectos técnicos e operacionais;  

 Indicar a Comissão Organizadora; 

 Indicar a Comissão Disciplinar. 
 
Compete à Secretaria: 
 

 Elaborar e preparar toda estrutura de secretaria do evento (súmulas, pastas e relatórios disciplinares); 

 Elaborar boletins e murais; 

 Divulgar tabelas por meio de e-mail aos participantes da competição; 

 Assessorar material para os Congressos Técnicos. 
 
Compete à Comissão Disciplinar Especial: 
 

 À CDE tem como finalidade analisar, julgar e aplicar as sanções previstas no regulamento a todos os casos de 
indisciplina, recursos, protestos etc; 

 Julgar as irregularidades previstas em regulamento;  

 Casos omissos a ocorrer na competição. 
 

Compete ao cerimonial:  
 

 Planejar e executar as cerimônias de premiação e encerramento dos jogos;  

 Jogos com disputa de medalha, coordenar a apresentação do Grupo de Animação de Torcida ou Ginástica 

para todos do Centro Educacional Católica de Brasília. 

 
Compete aos Coordenadores Técnicos: 
 

 Gerenciar a competição, sendo um agente facilitador para os coordenadores técnicos;  

 Coordenar e elaborar, juntamente com os coordenadores de modalidades, Regulamento Geral e Específico 

das modalidades e as diretrizes gerais técnicas de execução destas; 

 Coordenar e analisar tabelas e melhores condições para a promoção do evento.  

 



Compete aos Coordenadores de Modalidade: 
 

 Presidir o Congresso Técnico; 

 Elaborar a tabela geral específica da modalidade;  

 Contratar a equipe de arbitragem; 

 Elaborar a programação esportiva, a apuração dos resultados e os Boletins Oficiais; 

 Coordenar a execução do Hino Nacional Brasileiro, bem como apresentação dos atletas em todos os jogos da 

competição;  

 Apresentar os padrões de condução da competição, a apresentação da programação, a definição do sistema 

de disputa e outros assuntos correlatos. 

 
 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 6º - Poderão participar do evento equipes de Instituições Educacionais Públicas e Privadas do Distrito Federal que  

tenham realizado a sua inscrição, e esta seja deferida  pelo Centro Educacional Católica de Brasília cumprindo as 

exigências contidas neste Regulamento Geral.  

Art. 7º - É necessária a apresentação de documentação comprobatória da idade dos atletas nas categorias SUB 14 –

infantil e SUB 17 – infantojuvenil para o início dos jogos. Caso o atleta não apresente o documento, ele não poderá 

participar da competição. 

Documentos exigidos:  

 Carteira de Identidade ou passaporte na categoria SUB 17 – infantojuvenil; 

 Carteira de Identidade, passaporte ou Carteira Estudantil na Categoria SUB 14 –infantil; 

§ 1º O(a) atleta poderá participar em categoria acima da sua faixa etária nas modalidades coletivas, em conformidade 

com os regulamentos específicos. 

Art. 8º - Havendo a identificação de atletas fora da faixa etária estipulada para a participação no torneio, a equipe 

estará sujeita às sanções disciplinares contidas neste regulamento, podendo, inclusive, ser eliminada da competição.  

Art 9º - A equipe que perder alguma partida por W x O não será eliminada da competição, podendo realizar os jogos 

seguintes.  

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 10º - As inscrições acontecerão no período de 17/02 a 07/03. A equipe só será considerada inscrita após o 

pagamento da taxa de inscrição e a entrega da ficha de inscrição institucional da escola em formulário fornecido 

pelo evento, que deverá ser preenchido e assinado pelo Responsável da Instituição em três vias e entregue na 

secretaria do CEDFE (Coordenação de Educação Física e Esportes). Não serão aceitas inscrições feitas por e-mail ou 

telefone. 

Art. 11º  - Número de vagas por modalidade  

Terão vagas garantidas as 8 (oito) primeiras equipes inscritas na competição. 



§ 1º - A Instituição deverá entregar a relação das pessoas credenciadas pelo Responsável para acompanhar as equipes 

até a data do Congresso Técnico. 

§ 2º - O número máximo de inscritos para as modalidades será de 15 (quinze) atletas, podendo participar da 

competição somente a quantidade prevista nas regras oficiais e nos regulamentos específicos de cada 

modalidade. 

§ 3º - Após o término do período de inscrições, a inclusão e substituição de alunos na modalidade só poderá ser feita 

se houver vaga, e se o(a) atleta não tiver participado da competição até o final da 1ª fase, sendo obrigatório a 

apresentação de documento assinado pelo responsável da instituição. 

§ 4º - A relação nominal das equipes deverá ser digitada e entregue em três vias, assinada pelo responsável da 

instituição no dia do Congresso Técnico de cada modalidade. 

Art. 12º - Todos os professores/técnicos deverão ser registrados no conselho profissional da categoria, Sistema 

CONFEF-CREFs, tendo a obrigatoriedade de registrar o seu número do CREF na relação nominal.  

Art. 13º – Taxa de inscrição: 

 

Modalidades Coletivas 

Basquete  

Futsal  

Handebol  

Voleibol  
 

CAPÍTULO IV 

DO CONGRESSO TÉCNICO 

 

Art. 14º - A participação nos Congressos Técnicos é opcional, porém todas as decisões tomadas na reunião serão 

soberanas.  

§ 1º Os congressos técnicos das modalidades serão realizados nas instalações do Centro Educacional Católica de 

Brasília no dia 11/03, a partir das 19h. 

 

CAPÍTULO V 

DAS CATEGORIAS 

 

Art. 15º - Os Jogos serão disputados nos naipes masculino/feminino e nas categorias definidas no regulamento 

específico de cada modalidade e descritos abaixo: 

 

 

 

 

 



BASQUETEBOL 
Masculino e Feminino 

SUB 14 – Infantil: nascidos em 2000, 2001 e 2002 
SUB 17 – Infantojuvenil: nascidos em 1997, 1998 e 1999 

FUTSAL Masculino e Feminino 
SUB 14 – Infantil: nascidos em 2000, 2001 e 2002 
SUB 17 – Infantojuvenil: nascidos em 1997, 1998 e 1999 

HANDEBOL Masculino e Feminino 
SUB 14 – Infantil: nascidos em 2000, 2001 e 2002 
SUB 17 – Infantojuvenil: nascidos em 1997, 1998 e 1999 

VOLEIBOL Masculino e Feminino 
SUB 14 – Infantil: nascidos em 2000, 2001 e 2002 
SUB 17 – Infantojuvenil: nascidos em 1997, 1998 e 1999 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS MODALIDADES 

 

Art. 16º - Serão disputadas as seguintes modalidades:  

 Basquetebol; 

 Futsal; 

 Handebol; 

 Voleibol.

 

Art. 17º - O sistema de disputa será o de chaves, classificando os dois primeiros de cada chave para as semifinais.  

 

CAPÍTULO VII 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 18º - Serão conferidos medalhas e troféus aos classificados na competição conforme abaixo: 

§ 1º - Total de medalhas por equipe: 

 Modalidades: Basquete, Futsal, Handebol e Voleibol = 16 medalhas cada. 

 

BASQUETEBOL Masculino e Feminino 
Medalhas: 1º, 2º e 3º lugar 

Troféus: 1º, 2º e 3º lugar por categoria 

FUTSAL Masculino e Feminino 
Medalhas: 1º, 2º e 3º lugar 

Troféus: 1º, 2º e 3º lugar por categoria 

HANDEBOL Masculino e Feminino 
Medalhas: 1º, 2º e 3º lugar 

Troféus: 1º, 2º e 3º lugar por categoria 

VOLEIBOL Masculino e Feminino 
Medalhas: 1º, 2º e 3º lugar 

Troféus: 1º, 2º e 3º lugar por categoria 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VIII 

 

DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 19º - Os jogos serão disputados entre os dias 15/03 e 04/05 de 2014 nas dependências esportivas do CENTRO 

EDUCACIONAL CATÓLICA DE BRASÍLIA. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

DOS CASOS OMISSOS 

 

Art. 20º - Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Católica Cup 

2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T O  E S P E C Í F I C O  

 

MODALIDADE: BASQUETEBOL 

 

Art 1° - Serão aplicadas as Regras Oficiais da CBB vigentes para o corrente ano, observando-se as adequações ao 

tempo de jogo presentes neste regulamento. 

Art 2° - A equipe de arbitragem ficará sob a responsabilidade da Comissão Organizadora. É vedada a recusa, por parte 

das equipes participantes, da escalação de árbitros designados para cada jogo.  

Art 3° - As categorias e as faixas etárias correspondentes para o CATÓLICA CUP serão: 

 INFANTIL - SUB 14 – nascidos em 2000 e anos posteriores; 

 INFANTOJUVENIL - SUB 17 - nascidos em 97 e anos posteriores. 

§ 1º Na categoria Infantil SUB 14, é obrigatória a utilização do sistema de defesa individual durante todos os períodos 

e todas as fases da competição. 

Art 4° - Todas as equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas: bermuda, camiseta com tonalidades 

iguais e numeradas, tênis e meias, conforme as regras da modalidade. A equipe que estiver em primeiro lugar na 

tabela de jogos deverá usar uniforme de cor clara e a segunda, de cor escura. 

Art 5° - O sistema de disputa de cada categoria e ramo será determinado no Congresso Técnico da respectiva 

categoria, em função do número de inscritos. 

§ 1º - O tempo de jogo será de quatro períodos de 8 minutos cronometrados, sendo o intervalo em cada período de 1 

minuto, à exceção do segundo para o terceiro período, no qual serão 5 minutos de intervalo. Em caso de empate 

entre as equipes, será disputada prorrogação de 4 minutos cronometrados até que ocorra o vencedor. 

§ 2º - Havendo empate na contagem de pontos entre equipes em alguma fase ou algum turno das competições, 

proceder-se-á o desempate por meio dos seguintes critérios, em ordem de prioridade: 

a) No caso de duas equipes empatadas: 

I) Confronto direto entre as equipes empatadas, considerando-se a contagem de pontos obtida nos jogos 

disputados entre elas na fase ou no turno em disputa; 

II) Saldo de cestas obtido nos jogos disputados entre as equipes empatadas na fase ou no  turno em 

disputa; 

III) Cesta-average obtida ao longo da fase ou do turno em disputa; e 

IV) Sorteio. 

b) No caso de três ou mais equipes empatadas: 

I) Contagem de pontos obtida, considerando-se apenas os jogos disputados entre as equipes empatadas na 

fase ou no turno em disputa; 

II) Saldo obtido de cestas nos jogos disputados entre as equipes empatadas na fase ou no turno em disputa; 

III) Pontos convertidos nos jogos disputados entre as equipes empatadas na fase ou no turno em disputa; 

IV) Cesta-average obtida ao longo da fase ou do turno em disputa; e 



V) Sorteio. 

 

§ 3º - Entende-se por contagem de pontos a somatória de 2 (dois) pontos por vitória, 1 (um) ponto por derrota 

(incluindo derrota por número insuficiente de jogadores) e 0 (zero) ponto por desistência nos jogos disputados pela 

equipe. 

§ 4º - Entende-se por saldo de cestas o resultado da subtração entre o total de pontos convertidos e o total de pontos 

sofridos pela equipe.  

§ 5º - Entende-se por cesta-average o resultado da divisão entre o total de pontos convertidos e o total de pontos 

sofridos pela equipe.  

Art. 6º - Os atletas da categoria Sub 14 - Infantil poderão participar na categoria Sub 17 - InfantoJuvenil.  

Art. 7º - Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 



 

 MODALIDADE: FUTSAL 

 

Art. 1° - Serão aplicadas as Regras Oficias da CBFS vigentes para o corrente ano, observando-se as adequações ao 

tempo de jogo presentes neste regulamento. 

Art 2° - A equipe de arbitragem ficará sob a responsabilidade da Comissão Organizadora. É vedada a recusa, por parte 

das equipes participantes, da escalação de árbitros designados para cada jogo.  

Art 3° - As categorias e as faixas etárias correspondentes para o CATÓLICA CUP serão: 

 INFANTIL - SUB 14 – nascidos em 2000 e anos posteriores; 

 INFANTOJUVENIL - SUB 17 - nascidos em 97 e anos posteriores. 

Art. 4° - A categoria Infantojuvenil terá como tempo de jogo o período de 40 minutos corridos, divididos em dois 

tempos de 20 minutos, com 5 minutos de intervalo. A categoria Infantil terá como tempo de jogo o período de 30 

minutos corridos, divididos em dois tempos de 15 minutos, com 5 minutos de intervalo. 

Art. 5° - As fases seguintes à  classificatória serão todas de caráter eliminatório, necessitando que, ao término de cada 

partida, obrigatoriamente, haja um vencedor. 

§ 1º - Se nessas fases eliminatórias houver algum jogo que acabe em empate, deverá, após um intervalo de três 

minutos, ocorrer uma prorrogação em dois tempos de cinco minutos corridos, sem intervalo. 

§ 2º - Após a prorrogação, ainda persistindo o empate, as equipes realizarão três cobranças alternadas de penalidades 

máximas. 

§ 3º - Se após a cobrança da última penalidade ainda persistir o empate, as equipes realizarão uma cobrança 

alternada, sempre em condição de última, até que haja uma vitoriosa. 

Art. 6° - A pontuação para a fase classificatória será a seguinte: Vitória – 3 pontos; Empate – 2 pontos; Derrota – 1 

ponto e WO – 0 ponto.  

Art. 7º - Ao final da fase classificatória, havendo o empate em pontos conquistados entre duas ou mais equipes, será 

adotado o seguinte critério de desempate: 

I - Confronto Direto; 

II - Maior saldo de gols average (gols pró, divididos por gols contra); 

III - Maior número de gols pró; 

IV - Menor número de gols contra; 

V - Equipe mais disciplinada; e 

IV –Sorteio. 

Art 8° - Todas as equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas: short, camisetas numeradas, meião da 

mesma cor, conforme as regras da modalidade.  

§ 1º - Não será permitido o uso de chuteiras society.  

Art. 9° - As punições por cartões amarelos ou vermelhos serão as seguintes: 03 (três) cartões amarelos - suspensão 

automática de um jogo; 01 (um) cartão vermelho - suspensão automática de um jogo. Os cartões recebidos não se 

anulam nas mudanças de fase da competição. 



§ 1º - A contagem de cartões, para fins de aplicação da suspensão automática, é feita separadamente e por tipologia 

do cartão, não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo na mesma ou em outra partida. 

§ 2º - O atleta que receber o segundo cartão amarelo na mesma partida e, consequentemente, receber o cartão 

vermelho, terá anulado este segundo cartão amarelo.  

§ 3º - A quantificação e o controle de cartões recebidos independem de comunicação oficial da organização do 

campeonato, sendo de responsabilidade única e exclusiva das equipes participantes. Para tal, é de fundamental 

importância que os técnicos peguem e confiram as súmulas após seus jogos. 

Art. 10° - Os atletas ou dirigentes que receberem um cartão vermelho por agressão física, segundo relatório na súmula 

feito pela comissão de arbitragem, serão imediatamente excluídos da competição e vetados de participarem 

indefinidamente das próximas que vierem a ocorrer. 

§ 1º - A equipe que, comprovadamente tiver jogado uma partida de forma irregular, por não cumprimento de 

suspensão de seus atletas ou dirigentes, será considerada perdedora do jogo e, ainda, perderá mais um ponto do total 

que já conquistou. 

Art. 11° - Para o registro do W.O, deve-se verificar o que dispõe o regulamento geral. 

1) A equipe que ganhar por W.O terá como seu placar a pontuação máxima registrada em sua chave até a 

ocasião desse jogo. 

§ 1º - Se for o primeiro jogo da chave, o placar a ser registrado deverá ser o de 1x0 para a equipe presente. 

§ 2º - Se uma equipe for excluída da competição por um segundo W.O, todos os jogos em que participou e 

dos quais deveria participar serão decretados como derrota dessa equipe pelo placar de 1X0. 

Art. 12º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 



 

MODALIDADE: HANDEBOL 

 

Art. 1º - Serão adotadas as regras oficiais da Federação Internacional de Handebol, com as seguintes alterações 

contidas neste Regulamento: 

Art 2° - A equipe de arbitragem ficará sob a responsabilidade da Comissão Organizadora. É vedada a recusa, por parte 

das equipes participantes, da escalação de árbitros designados para cada jogo.  

Art 3° - As categorias e as faixas etárias correspondentes para o CATÓLICA CUP serão: 

 INFANTIL - SUB 14 – nascidos em 2000 e anos posteriores; 

 INFANTOJUVENIL - SUB 17 - nascidos em 97 e anos posteriores. 

§ 1º - Os atletas nascidos em 2002 não poderão jogar na categoria Infantojuvenil.   

§ 2º -  As bolas utilizadas serão: 

- Infantil masculino H2L; 

- Infantil feminino H1L; 

- Infantil masculino H2L. 

Art. 4º - Cada equipe poderá inscrever, até, 15 atletas. 

§ 1º - Para iniciar um jogo, cada equipe deverá contar com, no mínimo, 7 jogadores e, no máximo, 14. 

Art. 5º - O tempo de jogo será de: 

 SUB 17 - INFANTOJUVENIL: 2 tempos de 20’ com intervalo de 5’ na primeira fase e 2 tempos de 25’ nas 

semifinais e finais 

 SUB 14 - INFANTIL: 2 tempos de 20’ com intervalo de 5’ para toda a competição 

Art. 6º - As partidas deverão ser iniciadas no horário previsto na tabela, havendo tolerância de 15’ para o início da 

primeira partida do turno. 

Art. 7º - Em caso de empate no tempo regulamentar, quando em semifinais ou finais, haverá prorrogação de 02 (dois) 

tempos de 05 minutos. Persistindo o empate, haverá uma série de 03 (três) tiros de sete metros cobrados por atletas 

distintos. Permanecendo o empate, serão cobradas séries alternadas de um tiro livre, até que se defina o vencedor. 

Art. 8º - Os atletas deverão estar uniformizados com camisas da mesma cor e mesmo modelo, numeradas, calções 

e/ou bermudas iguais e da mesma cor e tênis apropriados para o desporto, estando sujeitos a não participarem, caso 

não estejam devidamente uniformizados. 

Art. 9º - Pontuação: 

VITÓRIA: 03 pontos. 

EMPATE: 02 pontos. 

DERROTA:  01 ponto. 

AUSÊNCIA (WXO): 00 ponto. 

Art. 10º - Em caso de vitória por WxO, a equipe vencedora será contemplada pelo placar de 15x00 a  seu favor. 

 



Art. 11º - Na categoria INFANTIL, será obrigatória, no 1º tempo das partidas, a marcação individual meia quadra nos 

primeiros 10 minutos e 5x1 nos 10 minutos finais do primeiro tempo. O 2º tempo, 3x3 nos primeiros 10 minutos e nos 

10 minutos finais será livre para qualquer tipo de sistema menos defesa individual. 

§ 1º - Na marcação individual, o goleiro não poderá ultrapassar a sua meia quadra de jogo.   

Art. 12º - Para efeito de desempate, serão considerados os seguintes critérios: 

ENTRE DUA EQUIPES 

I -Confronto direto; 

II -Maior número de vitórias na fase; 

III -Saldo de gols na fase; 

IV - Menor número de gols sofridos em toda a fase; 

V -Maior número de gols marcados em toda a fase; 

VI - Maior gol average em todos os jogos da fase; e 

VII -Sorteio. 

ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES 

I - Contagem de pontos no confronto direto entre as equipes empatadas; 

II - Saldo de gols no confronto direto entre as equipes empatadas; 

III - Menor número de gols sofridos no confronto direto entre as equipes empatadas; 

IV - Maior número de gols marcados no confronto direto entre as equipes empatadas; 

V -Maior soma de gols average no confronto direto entre as equipes empatadas; 

VII - Maior soma de gols average em todos os jogos da fase; 

VIII - Saldo de gols na fase; 

IX - Menor número de gols sofridos na fase; 

X - Maior número de gols marcados na fase; e 

XI -Sorteio. 

 



 

MODALIDADE: VOLEIBOL 

 

Art. 1º - Serão adotadas as regras oficiais da Federação Internacional de Voleibol, com as seguintes alterações 

contidas neste Regulamento: 

Art 2° - A equipe de arbitragem ficará sob a responsabilidade da Comissão Organizadora. É vedada a recusa, por parte 

das equipes participantes, da escalação de árbitros designados para cada jogo.  

Art 3° - As categorias e as faixas etárias correspondentes para o CATÓLICA CUP serão: 

 INFANTIL - SUB 14 – nascidos em 2000 e anos posteriores; 

 INFANTOJUVENIL - SUB 17 - nascidos em 97 e anos posteriores. 

Art. 4° - A altura da rede nas competições será:  

 

Infantil Masculino: 2,35 m Feminino: 2,16 m 

Infantojuvenil Masculino: 2,43 m Feminino: 2,24 m 

 

Art. 5° - As partidas serão disputadas em melhor de 3 sets na fase de classificação e semifinais. 

§ 1º - As partidas finais serão disputadas em melhor de 5 sets. 

Art. 6° - Serão permitidos dois tempos por set. 

Art. 7° - A utilização do líbero será livre nas categorias Infantil e Infantojuvenil. 

Art. 8° - A equipe que perder alguma partida por W X O não será eliminada da competição, podendo realizar os jogos 

seguintes. 

Art. 9º - Não será permitida qualquer ofensa e maus tratos à equipe de arbitragem. Esse procedimento poderá 

acarretar a eliminação de equipes da competição.    

Art. 10º - O sistema de disputa será o de chaves, classificando dois de cada chave para as semifinais.  

Art. 11º - Cada Equipe poderá inscrever, até, 15 atletas. 

Art. 12º - As equipes deverão levar o próprio material de jogo, devidamente marcado. 

§ 1º - Não será emprestado material (bola) para as equipes.  

Art. 13º - Todas as equipes deverão estar uniformizadas para entrar em quadra. 

Art. 14º - Os jogos seguirão a ordem da tabela e não haverá troca de jogos durante a competição, salvo motivos de 

alta relevância a critério da Comissão.  

Art. 15º - Haverá 5 minutos de aquecimento para todos os jogos.  

Art. 16º - Dentro da quadra, só será permitida a presença de atletas e técnicos.  

Art. 17º - Haverá tolerância de 15 minutos somente no primeiro jogo da rodada . 

Art. 18º - Não serão permitidos instrumentos sonoros dentro dos locais de competição.  

 

 

 

 



Art. 20º - EMPATE ENTRE AS EQUIPES 

  ENTRE DUAS EQUIPES 

I -Confronto direto. 

 

ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES 

I - Ponto average; 

II -Set average; 

III –Sorteio. 

 

Art. 21º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.  

 

 

 

 

 

 

 


