
Época 2021|2022 

Deliberações da Direção 

 

 

Na Reunião de 19 de abril de 2022, a Direção da FPV, deliberou por unanimidade dos 

presentes: 

 

1. REGULAMENTO DO CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES DE VOLEIBOL DE PRAIA 

Após apresentação e apreciação da proposta de Regulamento do Campeonato 

Nacional de Clubes de Voleibol de Praia, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos 

presentes, ficando com a seguinte redação: 

ARTIGO 1º 

O Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia é uma competição de 

Voleibol de Praia de âmbito nacional, organizada pela Federação Portuguesa de 

Voleibol (FPV) e destinada a Clubes devidamente filiados na FPV, sendo cada equipa 

constituída por seis jogadores (4 efetivos e dois suplentes) em cada jogo, distribuídos 

por uma “Quadra”. 
 

 

ARTIGO 2º 

O Campeonato Nacional de Clubes será disputado sob a forma a definir no início de 

cada época desportiva através de um documento que contenha as condições 

especificas. 

 

ARTIGO 3º 

1- No Campeonato Nacional de Clubes apenas poderão participar atletas devidamente 

inscritos na Federação Portuguesa de Voleibol como atletas de Voleibol de Praia e com 

aptidão para o escalão de Seniores. Cada clube poderá inscrever os atletas que achar 

necessário, podendo apresentar apenas 6 em cada jogo. 

2- Os jogadores participantes terão que apresentar a sua licença de Voleibol de 

Praia      atualizada, antes do início do Campeonato. 

3- A participação no Campeonato depende da aceitação prévia pelos jogadores do 

instrumento designado como Compromisso dos Atletas, que terá de ser remetido 



devidamente assinado para os serviços da Federação Portuguesa de Voleibol, até ao 

último dia útil da semana anterior ao início do Torneio. 

4 - Para além do disposto nos números anteriores, os Clubes terão ainda que pagar 

uma taxa de participação, cujo recibo servirá como comprovativo de inscrição. 

5 - A substituição de um atleta apenas poderá ocorrer mediante o pagamento de uma 

taxa a fixar anualmente. 

ARTIGO 4º 

 

1 - O Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia, será disputado segundo 

um sistema a definir em função do número de equipas. 

2 - A prova será disputada no sistema de ponto por jogada (rally-point), à melhor de 

cinco sets até aos vinte e cinco pontos, sem limite de pontos e com a diferença de 

dois pontos. 

ARTIGO 5º 

No Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia será atribuído um montante 

global de prémios (“prize money”), distribuído pelos Clubes concorrentes, segundo 

tabela a definir em regulamento próprio (condições especificas). 

ARTIGO 6º 

1 - No Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia Masculinos serão 

atribuídos pontos aos Clubes para a classificação nacional de Clubes de Voleibol de 

Praia, segundo a seguinte tabela: 
 

 

1º Lugar  300 pontos 

2º Lugar  250 pontos 

3º Lugar 200 pontos 

4º Lugar 150 pontos 

5º Lugar 100 pontos 

7º Lugar 50 pontos 
 

 

2 - Os clubes que disputem a fase de qualificação e não se apurem para a prova, 

serão contemplados com 10 a 40 pontos para a classificação nacional de clubes de 

Voleibol de Praia, de acordo com a sua classificação. 



ARTIGO 7º 

Para cada competição, a FPV poderá designará um Delegado Técnico como seu 

representante, que terá autoridade para, durante a competição, tomar decisões finais 

no que concerne aos jogadores, inscrições, programação dos jogos e interpretação 

das regras, de acordo com as normas e regulamentos em vigor. 

ARTIGO 8º 

Para todas as questões omissas ou não previstas no presente Regulamento, aplicar-

se-ão os demais Regulamentos em vigor. 

 

COMPROMISSO DOS CLUBES 

A Federação Portuguesa de Voleibol é a entidade responsável pela organização do 

Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia, que é uma competição de 

Voleibol de Praia de âmbito nacional. 

O subscritor do presente compromisso é um Clube da modalidade e encontra-se nas 

condições previstas pelos Regulamentos aplicáveis para participar no Campeonato 

em questão. 

Nestes termos, assume o presente compromisso que consiste nas seguintes cláusulas: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA 

REGULAMENTOS 

O Clube encontra-se perfeitamente ciente das normas e regulamentos aplicáveis ao 

Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia, designadamente o 

Regulamento específico da competição, o Regulamento de Disciplina e as Regras do 

Jogo colocados à sua disposição pela Federação Portuguesa de Voleibol e obriga-se a 

respeitá-los. 

 

 



CLAÚSULA SEGUNDA 

DIREITOS DE IMAGEM 

a) O Clube autoriza a Federação Portuguesa de Voleibol a utilizar o seu nome, a sua 

imagem e o seu material biográfico e cede à mesma os respetivos direitos a fim de 

ser efetuada a divulgação e promoção do Campeonato Nacional de Clubes de 

Voleibol de Praia. 

b) A presente autorização e cedência de direitos inclui a transmissão televisiva ou 

por qualquer outra forma de imagens e ou sons relativos ao Clube. 

c) O Clube autoriza e cede à Federação Portuguesa de Voleibol o direito de usar a 

seu critério imagens e sons seus recolhidos durante o Campeonato Nacional de 

Clubes de Voleibol de Praia, sem que tal implique para si ou para outras pessoas que 

se possam vir arrogar a tal, qualquer compensação pecuniária. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA 

INSCRIÇÃO OU PARTICIPAÇÃO NOUTROS TORNEIOS OU COMPETIÇÕES 

a) O Clube obriga-se a não se inscrever ou a participar noutros Torneios ou 

Competições de âmbito Nacional ou Internacional que tenham lugar nas datas 

previstas para o Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia. 

b) A Federação Portuguesa de Voleibol poderá, mediante apresentação prévia de 

requerimento do Clube, autorizar a inscrição e participação deste noutras 

Competições ou Torneios, desde que tal contribua para o prestígio ou para a 

divulgação da modalidade. 

 

CLAÚSULA QUARTA 

REUNIÕES TÉCNICAS, JOGOS, CERIMÓNIAS PROTOCOLARES E ENTREVISTAS 

a) O Clube, através dos seus atletas inscritos ou um seu representante devidamente 

acreditado, compromete-se a comparecer sempre às reuniões técnicas, ficando ciente 

de que qualquer ausência implica a sua exclusão do Campeonato. 

b) O Clube e seus atletas assumem o compromisso de cumprir os horários dos jogos 



do Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia, bem como das cerimónias 

protocolares dos mesmos, comparecendo com a antecedência de pelo menos quinze 

minutos antes da hora designada para os jogos e cerimónias, ficando ciente de que 

qualquer atraso implica a imediata exclusão do Campeonato. 

c) Os atletas do Clube obrigam-se a comparecer perante os órgãos da comunicação 

social e a conceder aos mesmos entrevistas após cada jogo do Campeonato ou 

durante o seu intervalo desde que para tal seja solicitado pelo Director Técnico do 

Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia ou por alguém por este 

mandatado para o efeito. 

 

CLAÚSULA QUINTA 

EQUIPAMENTOS 

O Clube obriga-se a utilizar nos jogos, períodos de aquecimento e cerimónias 

protocolares, apenas o seu equipamento representativo, salvo se a Federação 

Portuguesa de Voleibol decidir de outra forma e disso der atempado conhecimento 

aos clubes inscritos. 

 

CLAÚSULA SEXTA 

PRÉMIOS PECUNIÁRIOS 

a) O Clube fica ciente de que somente receberá qualquer prémio pecuniário pela sua 

participação no Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia no final do 

mesmo. 

b) O Clube obriga-se a não exigir ou reclamar qualquer outra comparticipação para 

além daquelas anunciadas previamente pela Federação Portuguesa de Voleibol ou pela 

entidade a quem esta confiar a organização do Campeonato. 

c) O Clube fica ciente de que, em caso de infração disciplinar cometida pelos seus 

atletas durante o Campeonato, o pagamento dos prémios só será efetuado após 

decisão do órgão competente para apreciar a conduta daqueles. 

d) O Clube fica ainda ciente de que no pagamento dos prémios pecuniários serão 

deduzidas as quantias relativas a Impostos e eventuais sanções aplicadas nos termos 



da alínea anterior. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA 

CLAÚSULA PENAL 

O Clube obriga-se a indemnizar a Federação Portuguesa de Voleibol pelos prejuízos 

que o incumprimento do presente compromisso possa ocasionar, desde já aceitando 

como competente o foro da Comarca do Porto. 

O presente instrumento foi lido e depois de aceites os seus termos vai se assinado 

pelo Clube, ficando uma cópia na sua posse e sendo o original remetido para a 

Federação Portuguesa de Voleibol. 

 

 

2. CONDIÇÕES ESPECIFICAS - CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES DE VOLEIBOL DE 

PRAIA  

Após apresentação e apreciação da proposta das Condições Específicas do 

Campeonato Nacional de Clubes de Voleibol de Praia – Masculinos e Femininos 2022, 

foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes, ficando com a seguinte 

redação: 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

1- Formato Competitivo 

a. 1ª Fase 

i. Duas series de 3 equipas todos contra todos a duas voltas; 

ii. Datas:  

1.   1ª jornada – 14/15 de Maio 

2.   2ª Jornada – 21/22 de Maio 

3.   3ª Jornada – 28/29 de Maio 

4.   4ª Jornada – 4/5 de Junho 

5.   5ª Jornda – 11/12 de Junho 

6.   6ª Jornada – 18/19 de Junho 

 



b. 2ª Fase 

i. Meias Finais: - 1º Serie A x 2º Serie B 

                                    - 2º Serie B x 1º Serie A 

ii. Finais: - 3º e 4º Classificado 

                        - Final                       

iii. Data: 25 de Junho 

iv. Local: Cortegaça 

 

2 - Taxa de participação por Clube: 100,00 (cem euros) 

3 - Inscrição de atleta de indoor: pagamento da licença desportiva 5,00 (cinco euros) 

4 - Inscrição de atleta não inscrito: pagamento da licença desportiva 5,00 (cinco euros) 

e seguro 30,00 (trinta euros) 

5 - Organização do Jogo: Durante a 1ª fase será da responsabilidade do clube visitado 

a organização do jogo. (campo disponível, apanha bolas, bolas para as duas equipas, 

marcador, ponto de água e todos os requisitos do voleibol de praia). 

6 - Envio de Resultado: A Equipa vencedora deve submeter o resultado na Plataforma 

até 24 Horas após o final   do Jogo 

7- Oferta de Bolas: Cada equipa irá, após efetuar a sua inscrição através do 

preenchimento da ficha de clube e do pagamento da respetiva taxa de inscrição, 

receber 10 bolas VLS300. 

8 - Equipamento de Jogo: os equipamentos de jogo serão da responsabilidade de cada 

clube sendo obrigatório ter numeração. 

9 - Layout de Publicidade: Deve o clube visitado dispor de um layout de publicidade á 

volta do campo, colocando uma placa/lona (fornecida pela FPV) com referência ao 

campeonato. 

10 - Arbitragem: O custo da arbitragem será, nesta época, suportado pela FPV. 

11 - Prize Money: 12.000 (doze mil euros) por género, a distribuir pelos Clubes, de 

acordo com a seguinte tabela: 

 

Equipa classificada em primeiro lugar 4000 euros 

Equipa classificada em segundo lugar 2500 Euros 

Equipa classificada em terceiro lugar 2000 Euros 



Equipa classificada em quarto lugar 1500 Euros 

Equipas classificadas no quinto lugar 1000 euros 

Equipas classificadas no sexto lugar 1000 euros 

 

 

3) ESQUEMA DE PROVAS - SENIORES 
 
Após análise e discussão do Esquema de Provas Seniores atualmente em vigor, foi 
decidido por unanimidade dos presentes, manter na Época Desportiva de 2022/2023, 
o atual esquema de Competição da I Divisão de Seniores Masculinos (Liga UNA 
Seguros) e Femininos (Liga LIDL), com a seguinte alteração: 
 
1. LIGA UNA SEGUROS 
 
 
➔  1ª FASE: 
 
(…) 
 
▪  Da 1.ª para a 2.ª Fase, passam 20% do número das vitórias e 20% dos Pontos. 
 
(…)  
 
2. LIGA LIDL 
 
 
➔  1ª FASE: 
 
(…)  
 
▪   Da 1.ª para a 2.ª Fase, passam 20% do número das vitórias e 20% dos Pontos. 
 

(…)  
 
 
4) II DIVISÃO MASCULINOS E FEMININOS – JOGOS DE ACESSO 
 
Foi igualmente decidido, por unanimidade dos presentes, que para a Época 2022/2023 
e, por forma a completar o número regulamentar de equipas da II Divisão, serão 
realizados os seguintes jogos de acesso: 
 
 
II DIVISÃO MASCULINOS 
 
 



Equipas participantes:   
 

▪ 5.º Classificado da II Divisão Masculinos, Série dos Últimos – Época 2021/2022; 
▪ 2.º Classificado da III Divisão Masculinos, Fase dos Primeiros - Zona Norte - 

Época 2021/2022; 
▪ 2.º Classificado da III Divisão Masculinos, Fase dos Primeiros - Zona Sul - Época 

2021/2022. 
 

Forma de Disputa:  
 

▪ A disputar um esquema de Final 3, com o formato de todos contra todos a uma 
volta. 

▪ As duas primeiras classificadas disputam a II Divisão na Época 2022/2023 
▪ Datas: 27, 28 e 29 de maio de 2022 

 
 
II DIVISÃO FEMININOS 
 
 
Equipas participantes:   
 

▪ 5.º e 6.º Classificado da II Divisão Femininos, Série dos Últimos – Época 
2021/2022; 

▪ 2.º Classificado da III Divisão Femininos, Fase dos Primeiros - Zona Norte - 
Época 2021/2022; 

▪ 2.º Classificado da III Divisão Femininos, Fase dos Primeiros - Zona Sul - Época 
2021/2022. 
 

Forma de disputa:  
 

▪ A disputar um esquema de Final 4, com o formato de todos contra todos a uma 
volta. 

▪ As duas primeiras classificadas disputam a II Divisão na Época 2022/2023. 
▪ Caso o CS Madeira vença o Play-Off de acesso à Liga LIDL, apenas a primeira 

Classificada, disputa a II Divisão na Época 2022/2023. 
▪ Datas: 27, 28 e 29 de maio de 2022 

 
 

 

 

 

Na Reunião de 15 de março de 2022, a Direção da FPV, deliberou por unanimidade 

dos presentes: 



1. REGULAMENTO DO CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 

 

Após apresentação e apreciação da proposta de Regulamento do Campeonato 

Nacional de Veteranos, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes, ficando 

o mesmo com a seguinte redação: 

 

 

Artigo 1.º – Participantes 

Participam os Clubes qualificados e que se inscreverem nos termos regulamentares. 

 

Artigo 2.º – Inscrição de Agentes Desportivos e Categorias 

1. A inscrição é feita nos termos regulamentares, concretamente, nos termos do n.º3 

do artigo 19.º do Regulamento Interno da FPV. 

2. Não é permitida a participação de atletas com idade inferior a 35 anos. 

3. Os escalões de veteranos terão as seguintes categorias: 

a) Veteranos A: 35 anos ou mais (nascidos até 1986, inclusive); 

b) Veteranos B: 45 anos ou mais (nascidos até 1976, inclusive). 

 

Artigo 3.º – Formato Competitivo 

 

1. FASE REGIONAL 

1.1 - O formato competitivo será definido pela respetiva Associação Regional, em 

função do número de equipas 

1.2  - É necessário um mínimo de 3 (três) equipas inscritas para qualificar para a 

Fase Final do Campeonato Nacional. 

2. FASE FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL 

2.1 - Disputada em regime de concentração, entre as 8 equipas qualificadas dos 

respetivos Campeonatos Regionais.   

2.2 - Modo de Disputa 



        i) Em regime concentrado, as 8 equipas disputam uma prova a eliminar ao 

longo de 3   dias: quartos-de-final, meias-finais e final. 

     ii) As equipas que forem derrotadas nos quartos-de-final, disputam jogos de 

apuramento do 5º ao 8º lugar nos dias seguintes. 

     iii) As equipas que forem derrotadas nas meias-finais, disputam o jogo de     

apuramento do 3º e 4º lugar no último dia. 

      

iv)  O Vencedor da Fase Final é o Campeão Nacional. 

 

Artigo 4.º – Organização e Arbitragem 

1. Para todos os jogos devem ser nomeados árbitros oficiais. 

2. Nas Fases Regionais, as questões organizativas, incluindo a nomeação dos árbitros, 

são da responsabilidade das Associações Regionais. 

3. Na Fase Nacional, as questões organizativas, incluindo a nomeação dos árbitros, são 

da responsabilidade da FPV. 

4. Os custos e encargos com a arbitragem na Fase Final, serão comparticipados pelos 

Clubes participantes, mediante o pagamento de uma taxa de arbitragem no valor de 

25,00€ por jogo, e por equipa. 

 

 

 



 

Artigo 5.º – Despesas 

As equipas participantes na Fase Final do campeonato Nacional de Veteranos são 

responsáveis pelas despesas decorrentes da sua participação, nomeadamente, de 

deslocação, alojamento e alimentação.  

 

Artigo 6.º – Regras e Regulamentos 

Os jogos são disputados de acordo com as regras oficiais e, em respeito pelos 

regulamentos federativos. 

 

Na Reunião de 04 de março de 2022, a Direção da FPV, deliberou por unanimidade 

dos presentes: 

 

1. REGULAMENTO DE DISCIPLINA 

 

Após apresentação e apreciação da proposta de revogação do n.º2 do artigo 34.º 

(Sanção de multa), foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes, ficando o 

citado normativo com a seguinte redação: 

 

Artigo 34.º – Sanção de multa 

A sanção de multa, para além de sanção principal poderá ter natureza acessória nos 

casos previstos no presente Regulamento e corresponde à obrigação de pagar à 

Federação Portuguesa de Voleibol uma quantia certa em dinheiro, nos termos e prazos 

previstos no presente Regulamento.  

 

 

 

Na Reunião de 18 de fevereiro de 2022, a Direção da FPV, deliberou por unanimidade 

dos presentes: 

 



1. REGULAMENTO PARA A RETOMA DA PRÁTICA COMPETITIVA DE VOLEIBOL – 

COVID19 

 

Após apresentação e apreciação da proposta de alteração do n.º7 do artigo 21.º 

[Número mínimo de jogadores], foi a mesma aprovada por unanimidade dos 

presentes, ficando o citado normativo com a seguinte redação: 

 

Artigo 21.º – Número mínimo de jogadores 

 

(…) 

7. Será realizado o jogo sempre que uma equipa tenha, no mínimo, 8 

jogadores disponíveis da “lista de atletas da equipa – COVID 19”, sendo que, destes 8 

jogadores, um deles tem de ser o passador. 

(…) 

 

 

2. REGULAMENTO DE DISCIPLINA 

 

Após apresentação e apreciação da proposta de alteração do n.º2 do artigo 34.º 

(Sanção de multa), artigo 186.º (Obrigatoriedade de audição do arguido) e, n.º2 do 

artigo 230.º (Tramitação), foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos 

presentes, ficando os citados normativos com a seguinte redação: 

 

Artigo 34.º – Sanção de multa 

(…) 

2. Os clubes são solidariamente responsáveis pelo pagamento das multas aplicadas aos 

agentes desportivos por qualquer forma a si vinculados no momento da prática da 

infração. 

 

Artigo 186.º – Obrigatoriedade de audição do arguido 

A aplicação de qualquer sanção disciplinar é sempre precedida da faculdade do 

exercício do direito de audiência pelo arguido. 



 

Artigo 230.º – Tramitação 

(…) 

 

2. A infração pela qual se encontra indiciado, é notificada ao arguido, para efeitos de 

apresentação de defesa escrita, nas 24 horas seguintes, podendo este, juntar 

documentos e requerer a realização de diligências probatórias.  

(…) 

 

 

3. REGULAMENTO INTERNO 

 

Após apresentação e apreciação da proposta de alteração dos artigos 33.º 

(Compensação a Título de Promoção ou Valorização) e 34.º (Possibilidade de 

negociação do Valor da Compensação), foram as mesmas aprovadas por unanimidade 

dos presentes, ficando os citados normativos com a seguinte redação: 

 

Artigo 33.º – Compensação a Título de Promoção ou Valorização 

 

1 - A celebração, pelo praticante desportivo, do primeiro contrato de trabalho com 

entidade empregadora distinta da entidade formadora, confere a esta o direito de 

receber uma justa compensação pela formação ministrada, de acordo com a Tabela 

prevista no Anexo II ao presente Regulamento. 

 

2 - O mecanismo de compensação previsto no número anterior, só se aplica no caso de 

praticantes vinculados por contrato de formação desportiva e a partir do momento em 

que celebrem o seu primeiro contrato de trabalho desportivo. 

 

3 - A compensação a título de promoção ou valorização devida a um Clube pela 

transferência de um atleta que nele esteja vinculado por contrato de formação 

desportiva, será determinada da seguinte forma:  



a) Soma dos valores atribuídos nas épocas em que esteve inscrito nesse Clube desde a 

1ª inscrição como iniciado, ou desde a época da última transferência, se veio de outro 

Clube, designadamente:   

i) Por cada época de inscrição num Clube e para os escalões de formação 

(Iniciados, Juvenis) e aperfeiçoamento (Juniores), é atribuído um valor para o 

efeito de compensação de investimento, explicitado na tabela que constitui o 

Anexo II e que será atualizada cada época, pela Direção da F.P.V.  

b) Ao valor determinado na alínea a) somar-se-á 50% do valor pago como 

compensação no caso de ter sido anteriormente transferido de outro Clube e ter 

havido lugar ao pagamento dessa compensação.  

4 - Os escalões de Minis e Infantis são considerados escalões de captação e formação 

inicial, podendo os atletas desses escalões mudar de clube sem qualquer 

compensação. 

 

Artigo 34.º – Possibilidade de negociação do Valor da Compensação) 

 

O Clube a que o atleta se encontra vinculado por contrato de formação desportiva, 

pode negociar a compensação referida no artigo anterior, por valores mais baixos dos 

que estão previstos na tabela que constitui o Anexo II podendo, inclusive, libertar o 

atleta. Para isso, preencherá a declaração de desvinculação (Ficha modelo n.º 1).  

 

 

4. POLICIAMENTO 

 

Foi decidido por unanimidade dos presentes, determinar a obrigatoriedade do 

policiamento em todos os Play-Offs para disputa da Taça Federação, masculinos e 

femininos, e não apenas naqueles que dão acesso ao título. 

Na sequência da decisão anterior, foi igualmente decidido, por unanimidade dos 

presentes, atribuir uma comparticipação de 250,00€ por jogo, a todos os clubes que 

disputem os Play-Offs da Taça Federação, (a partir do 5.º Play-Off), masculinos e 

femininos, na qualidade de clube visitado.  

 



 

Na Reunião de 18 de novembro de 2021, a Direção da FPV, deliberou por 

unanimidade dos presentes: 

 

1. REGULAMENTO INTERNO 

Após apresentação e apreciação da proposta de aditamento do artigo 42.º (Diretor de 

Competições), foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes, ficando o citado 

normativo com a seguinte redação: 

 

Artigo 42.º – Diretor de Competições 

1 - Englobando o aspeto desportivo, administrativo e financeiro, a FPV pode nomear 

um Diretor de Competições para fiscalizar quaisquer jogos de Voleibol, quando se trate 

de competições de sua organização. 

 

2. Ao Diretor de Competições, compete o exercício das seguintes funções: 

 

a) representar a FPV; 

 

b) Dirigir todas as competições nacionais, nomeadamente, preparar a calendarização 

global das provas oficiais; 

 

c) Verificar a boa organização dos jogos e a sua normal realização, em cumprimento 

das regras e normas regulamentares; 

 

d) Coordenar o bom exercício da função dos Delegados Técnicos e, promover a sua 

formação; 

 

e) proceder à avaliação dos Delegados Técnicos. 

 

f) elaborar um relatório, que será enviado à FPV, no qual se mencionem as ocorrências 

anormais verificadas e as faltas disciplinares cometidas pelos clubes e agentes 



desportivos que, a qualquer título ou por qualquer motivo, exerçam funções ou 

desempenhem a sua atividade no âmbito das provas oficiais organizadas pela FPV.  

 

2. REGULAMENTO DE DISCIPLINA 

 

Após apresentação e apreciação da proposta de alteração da alínea f) do artigo 13.º 

(Princípios fundamentais do procedimento disciplinar), n.º2 do artigo 153.º (Invasões e 

distúrbios coletivos com reflexo no jogo);  alínea e) do artigo 228.º (Âmbito) e n.º1 do 

artigo 229.º (Base para instauração do processo sumário), foram as mesmas aprovadas 

por unanimidade dos presentes, ficando os citados normativos com a seguinte 

redação: 

 

Artigo 13.º - Princípios fundamentais do procedimento disciplinar 

(…) 

f) presunção de veracidade dos factos constantes das declarações e relatórios da 

equipa de arbitragem, do delegado técnico, e/ou do diretor de competições, e por eles 

percecionados no exercício das suas funções, enquanto a veracidade do seu conteúdo 

não for fundadamente posta em causa; 

(…) 

 

Artigo 153.º - Princípios fundamentais do procedimento disciplinar 

(…) 

 

2. Em caso de reincidência, os limites mínimos e máximos das sanções previstas no 

número anterior são elevados para o dobro. 

 

 

(…) 

 

Artigo 228.º - Âmbito 

(…)  



e) Documentalmente constatadas pelos serviços da FPV face aos relatórios das forças 

policiais, da equipa de arbitragem, do delegado técnico e/ou do Diretor de 

Competições da Federação, desde que, observado o procedimento previsto no número 

2 do artigo 230.º. 

 

(…)  

 

Artigo 229.º - Base para instauração do processo sumário 

1. O processo sumário é instaurado tendo por base o relatório da equipa de 

arbitragem, das forças policiais, do delegado técnico da Federação, e/ou do Diretor de 

Competições da Federação. 

 

(…) 

 

 

 

Na Reunião de 21 de outubro de 2021, a Direcção da FPV, deliberou por unanimidade 

dos presentes: 

 

1. MEDIDAS DE APOIO A CLUBES 

 

Após análise e discussão, foi decidido por unanimidade dos presentes que, na presente 

época desportiva de 2021/2022, serão oferecidas 6 bolas MVA 330, aos clubes com 

equipas inscritas nos escalões de infantis, iniciados e cadetes masculinos e, que abaixo 

se enumeram: 

a) Infantis Masculinos: 

 

Ala Nun´Alvares de Gondomar 

Associação Académica de Espinho 

Clube Atlântico da Madalena 

Clube Desportivo da Póvoa 



Clube Desportivo de Fiães 

Clube de Voleibol de Oeiras 

Esmoriz Ginásio Clube 

Leixões Sport Clube 

Sport Lisboa e Benfica 

Sporting Clube de Espinho 

 

 

b) Iniciados Masculinos: 

 

 

Associação Académica de Espinho 

Associação Académica de S. Mamede 

Associação Desportiva de Machico 

Associação dos Antigos Alunos 

Castelo da Maia Ginásio Clube 

Clube Atlântico da Madalena 

Clube Desportivo de Fiães 

Clube Desportivo Escolar Flores 

Clube Desportivo “Os Marienses” 

Ginásio Clube Vilacondense 

Grupo Desportivo Cultural de Gueifães 

Leixões Sport Clube 

Lousã Volley Clube 

Voleibol Clube de Viana/ Casa Peixoto 

 

 

c) Cadetes Masculinos: 

 

 

Associação Académica de Espinho 



Associação Académica de S. Mamede 

Clube Atlântico da Madalena 

Escola Secundária de Latino Coelho 

Ginásio Clube de Santo Tirso 

Sporting Clube de Espinho 

 

2. REGULAMENTO PARA A RETOMA DA PRÁTICA COMPETITIVA DE VOLEIBOL – 

COVID19 

 

Após apresentação e apreciação das propostas de alteração aos artigos 4.º [Regras 

sanitárias gerais para realização de treinos e competições ], 7.º [Presença de Publico] e 

8.º [Plano de testes laboratoriais para SARS-CoV-2 e sua operacionalização], do 

Regulamento da Prática Competitiva de Voleibol, foram as mesmas aprovadas por 

unanimidade dos presentes, ficando os citados normativos com a seguinte redação: 

 

Artigo 4.º - Regras sanitárias gerais para realização de treinos e competições 

(…) 

d) A admissão de qualquer pessoa ao recinto desportivo pode estar sujeita à medição 

da sua temperatura corporal, em conformidade com o Plano de Contingência 

elaborado pela FPV e atento o disposto no presente Regulamento; 

(…) 

k) Sempre que possível, deve ser mantido um registo, devidamente autorizado, a 

efetuar pelos Clubes (ou pelo proprietário do recinto desportivo), dos funcionários e 

agentes desportivos (nome, email e contacto telefónico, ou nome e n.º de licença 

federativa no caso de agentes desportivos inscritos na Federação) que frequentaram 

os espaços de treino e competição, por data e hora (entrada e saída), para efeitos de 

apoio no inquérito epidemiológico da Autoridade de Saúde, se aplicável. Em dias de 

competição, a cópia do Boletim de Jogo poderá servir como base do registo a efetuar, 

sem prejuízo da colaboração que entre os Clubes intervenientes, previamente à 

realização do jogo, possa ter lugar, por forma a que seja cumprido o registo solicitado;  

 

Artigo 7.º Presença de Publico 



1. A presença de público nas competições de voleibol depende de parecer técnico da 

DGS, sustentado na evolução da situação epidemiológica, e respetiva aprovação em 

Conselho de Ministros.  

2. De acordo com a Orientação 009/2021, de setembro de 2021, a ocupação de lugares 

sentados nos recintos desportivos está autorizada em conformidade com a sua 

capacidade total e, em cumprimento das recomendações especificas determinadas na 

referida Orientação.  

 

Artigo 8.º - Plano de testes laboratoriais para SARS-CoV-2 e sua operacionalização 

1. A Federação Portuguesa de Voleibol, assim como os Clubes, poderão considerar a 

realização de testes laboratoriais aleatórios para SARS-CoV-2 aos praticantes e árbitros 

de voleibol, de acordo com a Orientação 036/2020 da DGS, e tendo por referência a 

situação epidemiológica a nível regional e local, e os recursos disponíveis. 

2. Todos os testes laboratoriais para SARS-CoV-2 são realizados de acordo com a 

Orientação 015/2020 da DGS e a Circular Informativa n.º 003/CD/100.20.200, e 

notificados na plataforma SINAVE-Lab, nos termos da Lei n.º 81/2009 de 21 de agosto. 

3. A Federação Portuguesa de Voleibol, mediante indicações da Direção-Geral da 

Saúde e das Autoridades de Saúde, informará as equipas e agentes desportivos que 

podem ser alvo de testes laboratoriais aleatórios, no sentido de garantir uma maior 

vigilância aos clubes localizados em zonas com transmissão comunitária ativa de SARS-

CoV-2.  

4. A(s) zona(s) com transmissão comunitária ativa são identificadas e comunicadas 

oficialmente à Federação Portuguesa de Voleibol, pelas Autoridades de Saúde 

territorialmente competentes. 

5. A FPV, mediante indicações da Direção-Geral da Saúde e das Autoridades de Saúde, 

pode considerar o aumento da periodicidade, pessoas a testar e número de testes a 

realizar, de forma a cumprir, por exemplo, com recomendações internacionais para 

competições específicas. 

6. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os Clubes, Sociedades Anónimas 

Desportivas, Sociedades Desportivas Unipessoal por Quotas e Associações Distritais e 

Regionais, podem elaborar e organizar o seu próprio plano de testes laboratoriais para 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0362020-de-25082020.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-conjunta-dgsinfarmedinsa-n-003cd10020200-de-27052020-.aspx
https://sinave.min-saude.pt/SINAVE.MIN-SAUDE/login.html
https://dre.pt/pesquisa/-/search/488301/details/maximized


SARS-CoV-2, tendo em consideração a análise da situação epidemiológica nacional, 

regional ou local. 

7. Nas deslocações às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, deverão ser 

observadas as normas em vigor na respetiva Região. 

 

 

 

 

Na Reunião de 08 de setembro de 2021, a Direcção da FPV, deliberou por 

unanimidade dos presentes: 

 

 

 

1. REGULAMENTO DE ARBITRAGEM 

 

Após apresentação e apreciação da proposta de alteração ao artigo 6.º (Quadro de 

Árbitros), foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes, ficando o citado 

normativo com a seguinte redação: 

 

(…) 

 

5.  Todos os árbitros terão anualmente que efetuar a sua inscrição no quadro de 

árbitros, sendo que: 

a) a inscrição ou revalidação de árbitros de nível I e II será obrigatoriamente efetuada 

através da Associação da área da sua residência, a qual poderá efetivar a mesma na 

plataforma Online da FPV; 

b) a inscrição ou revalidação de árbitros nível III e Internacionais, pode ser efetuada 

diretamente pelo Árbitro na FPV ou na plataforma Online da FPV; 

6. Em casos excecionais e devidamente autorizados pela Direção da FPV, poderão os 

árbitros inscrever-se em Associação diferente da Associação da área da sua residência.  

7.  Para poderem arbitrar as competições oficiais de voleibol e voleibol de praia, os 

árbitros terão que estar obrigatoriamente inscritos. 



8. Poderão ser criados, nas Associações, quadros de marcadores, para o desempenho 

específico da função, com carreira autónoma da dos árbitros. 

 

2. REGULAMENTO DA PRÁTICA COMPETITIVA DE VOLEIBOL – COVID19 

 

A Orientação 009/2021 da Direção Geral da Saúde (DGS), veio definir as regras de 

acesso do público e participantes nos eventos desportivos.  

Neste seguimento e, após apresentação e apreciação das propostas de alteração ao 

Regulamento da Prática Competitiva de Voleibol, foram as mesmas aprovadas por 

unanimidade dos presentes, sendo: 

 

Eliminados: 

Artigo 5.º - Avaliação clínica para retorno a treinos e competições 

Artigo 8.º - Do número máximo de pessoas 

Artigo 18.º - Bancada – Entidades 

Artigo 20.º - Dos estágios e transportes 

Artigo 21.º - Publico 

Artigos 22.º e 23.º - Testes e Operacionalização do plano de testes laboratoriais para 

SARS-CoV-2 

 

Alterados: 

 

Artigo 7.º Presença de Publico 

 

1.  A presença de publico nos eventos desportivos está autorizada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho, com diminuição da lotação, e 

em conformidade com as orientações especificas da DGS. 

 

2. A responsabilidade pela presença de público no recinto desportivo é do promotor 

do espetáculo desportivo, devendo respeitar sempre uma lotação máxima de 50% da 

capacidade do recinto desportivo.  

 



3. A presença de publico, deve respeitar as seguintes regras: 

 

a) Cada recinto desportivo deve ter um Plano de Contingência Covid19, que inclua a 

presença de publico nos eventos desportivos nele realizados. 

 

b) Recomenda-se a proibição da oferta de serviços e comércio, tais como, diversões, 

restauração ou outras formas de animação dentro e nas imediações do recinto 

desportivo. 

 

c) O recinto desportivo, sempre que seja em ambiente fechado, deve ser ventilado de 

forma natural ou com equipamentos próprios que sigam a Orientação Técnica n.º 

033/2020 de 29/06/2020. 

 

d) A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com dois lugares livres entre 

espetadores, sendo os lugares ocupados desencontrados em cada fila. Deste modo, os 

lugares que permanecem desocupados devem ter sinalética a proibir a sua ocupação. 

e) No recinto desportivo não devem ser ocupadas as duas primeiras filas junto ao 

campo/área desportivo ou, em alternativa, deve ser garantida a distância de, pelo 

menos, dois (2) metros do recinto onde decorre o espetáculo desportivo, 

desaconselhando-se qualquer contacto entre espectadores e outros intervenientes do 

espetáculo desportivo. Deve-se, para melhor controlo, evitar que os coabitantes 

fiquem em lugares contíguos. 

 

f) Os lugares, que devem ser todos sentados, devem estar devidamente identificados 

(ex. na cadeira, marcação no chão, outros elementos fixos). 

 

g) A lotação dos camarotes e zonas corporate deve observar os seguintes critérios: 

 

i) Com menos de 6 lugares deve ser reduzida de forma a garantir o distanciamento 

entre espectadores. 

 



ii) Com mais de 6 lugares deve ser reduzida, pelo menos, para 50% e garantindo o 

distanciamento entre espectadores. 

 

h) O promotor do espetáculo desportivo garante a presença de Assistentes de Recintos 

Desportivos em número suficiente para que os espetadores se acomodem e se 

mantenham nos seus lugares sentados, bem como o uso dos equipamentos de 

proteção individual. 

 

i) A utilização adequada e permanente da máscara facial é obrigatória. 

 

j) O uso correto e permanente de máscara por todas as pessoas implica o 

conhecimento e domínio das técnicas de colocação, utilização e remoção, nos termos 

da Orientação n.º 019/2020 da DGS e da Informação n.º 009/2020 da DGS. 

 

k) A inalação de fumo de tabaco ou similares, nos locais onde seja permitido, deve ser 

evitado, para garantir o maior tempo de uso de máscara. Os Assistentes de Recinto 

Desportivo devem ter particular atenção a este comportamento. 

 

l) Durante o evento, recomenda-se que não haja lugar à ingestão de alimentos, nem 

bebidas (com as devidas exceções relacionadas com condições de saúde). As 

necessidades hídricas podem ser supridas na medida do necessário, desde que cada 

pessoa se faça acompanhar do seu próprio contentor de líquidos, de uso individual. Os 

Assistentes de Recinto Desportivo devem ter particular atenção a este 

comportamento. 

 

m) As entradas e saídas devem ter circuitos próprios e separados, evitando o contacto 

e o cruzamento entre pessoas. 

 

n) A entrada dos espectadores deve ser realizada, preferencialmente, por ordem de 

fila e de lugar. Neste sentido, devem ser ocupados, em primeiro lugar e de forma 

progressiva, os lugares mais afastados da respetiva entrada. 

 



o) A saída dos espectadores deve ser realizada, de preferência, por um local diferente 

da entrada, no sentido do lugar mais próximo da saída para o mais afastado. 

 

p) Sempre que possível, as portas de acesso devem permanecer abertas para permitir 

a passagem de pessoas e evitar o seu manuseamento. Devem, também, ser eliminados 

ou reduzidos os pontos de estrangulamento de passagem. 

 

q) As áreas de espera e de atendimento devem ser organizadas de forma a evitar a 

formação de filas, garantido o distanciamento de dois (2) metros entre pessoas que 

não sejam coabitantes, através da sinalização de circuitos e marcações físicas de 

distanciamento (por exemplo, através de marcações verticais e no chão). 

 

r) Para efeitos do número anterior, a marcação de horários, sempre que possível, deve 

assegurar a entrada diferenciada dos espectadores, por exemplo, através da indicação 

deste horário em bilhete de acesso. 

 

s) O horário de entrada para o evento deve ser alargado, de forma a evitar 

aglomerados de pessoas e filas de espera extensas, reduzindo e fracionando a 

afluência de espetadores até ao início do espetáculo. 

 

t) Para efeitos de contacto no contexto da vigilância epidemiológica deve existir, 

acautelado pelo promotor do espetáculo desportivo, tanto quanto possível, um registo  

devidamente autorizado de todas as pessoas presentes no evento, 

independentemente da sua função no mesmo. 

 

u) Considerando que os lugares sentados possam ser nominais, de acordo com o 

bilhete adquirido, pode ser criado, sempre que possível, um registo geográfico da 

distribuição de todos os espetadores em toda a área do evento, para efeitos de 

vigilância epidemiológica, pelo que recomendamos que o promotor do espetáculo 

desportivo proceda em conformidade. O registo deve ficar disponível até 15 dias após 

o evento e posteriormente eliminado. 

 



v) O promotor do espetáculo desportivo deve garantir que todos os colaboradores e 

público envolvidos dispõem dos equipamentos de proteção individual (EPI) em número 

suficiente e adequados às respetivas funções, e os utilizam corretamente. Deve ainda 

ser garantida a existência de EPI para facultar aos presentes no evento, em caso de 

necessidade. 

 

w) De reforçar a importância da gestão adequada de filas, nomeadamente através do 

cumprimento do distanciamento físico de cerca de 2 metros entre as pessoas à 

entrada e saída do recinto desportivo. 

 

x) O controlo de acesso e bilhética deve ser realizado sem que ocorra contacto entre o 

colaborador e o espetador ou objetos na sua posse (exemplo: bilhete, cartão de 

identificação, entre outros). 

 

y) A partilha de objetos entre os participantes deve ser evitada. Contudo, caso seja 

absolutamente necessária, os objetos devem ser limpos e desinfetados 

convenientemente entre utilizadores. Os participantes devem ser incentivados a 

interagir no estrito cumprimento das medidas de saúde pública preconizadas, pelo que 

não se devem aglomerar no interior, no exterior ou nas imediações do local onde se 

realiza o evento. 

 

z) Recomenda-se que durante os intervalos dos eventos desportivos, a circulação do 

público deva ser reduzida ao mínimo indispensável, permitindo. apenas, o acesso a 

sanitários, de forma a evitar a circulação de espetadores. 

aa) Nas entradas, saídas e pontos estratégicos do local do evento, sempre que 

aplicável, devem ser afixadas, de forma visível, as medidas de prevenção e controlo de 

infeção a cumprir, nomeadamente: 

 

i) distanciamento físico de cerca de 2 metros entre pessoas na sua mobilidade; 

 

ii) uso correto de máscara por todas as pessoas, colocada adequadamente e em 

permanência; 



 

iii) cumprimento de medidas de etiqueta respiratória e abstenção de contactos na 

presença de sintomatologia sugestiva de Covid19; 

 

iv) lavagem (com água corrente e sabão líquido) ou desinfeção das mãos (com 

produto biocida desinfetante de mãos – TP1, comprovadamente notificado à DGS); 

 

v) limpeza e desinfeção de superfícies (com produto biocida desinfetante de mãos – 

TP2 ou TP4, comprovadamente notificado à respetiva autoridade competente 

nacional). O SARS-Cov-2 pode sobreviver nas superfícies e objetos durante tempos 

variáveis, que vão de horas a dias. É essencial serem garantidas medidas de limpeza 

e desinfeção das superfícies de uso comum e toque frequente, de forma a diminuir 

a transmissão do vírus; 

 

bb) evitar estritamente aglomerados de pessoas (de acordo com a legislação em vigor); 

 

cc) automonitorização de sintomas, com abstenção de participação caso surjam 

sintomas sugestivos da Covid19; 

 

dd) sinalética dos circuitos de circulação, regras de acesso e de utilização dos mesmos. 

 

ee) O promotor do espetáculo desportivo deve sensibilizar os espetadores para o risco 

que a aglomeração não controlada de pessoas configura no contexto atual. Assim, 

deve ser assegurada a articulação com as forças de segurança territorialmente 

competentes para que seja realizado o necessário controlo para evitar a aglomeração 

de público às zonas limítrofes dos recintos desportivos. A separação dos diferentes 

grupos de público, adeptos das diferentes equipas devem ter circuitos próprios. 

 

ff) No momento de término do evento, a saída dos espectadores deve ser faseada e 

controlada por Assistentes de Recintos Desportivos, respeitando a ordem por setores e 

filas de lugares, de forma a evitar aglomerados de pessoas e filas de espera extensas, 

reduzindo e fracionando a saída de espetadores do recinto desportivo. 



 

gg) Devem ser minimizados os riscos de aglomeração de pessoas fora do recinto 

desportivo. 

 

hh) As instalações sanitárias devem ser em número suficiente, devendo ser alvo de 

limpeza e desinfeção antes e após os eventos, bem como assim durante os mesmos e 

sempre que necessário. 

 

ii) As medidas de limpeza e desinfeção das instalações sanitárias devem ser reforçadas, 

em função do seu volume de utilização. 

 

jj) O funcionamento das instalações sanitárias deve respeitar a Orientação n.º 

014/2020 da DGS, assim como a observância do distanciamento físico de cerca de dois 

metros entre pessoas na sua utilização e mobilidade na entrada e saída. Devem ser 

disponibilizados toalhetes descartáveis para as mãos e sabão líquido. 

 

kk) No exterior das instalações sanitárias, deve ser disponibilizada informação sobre as 

regras de utilização dos respetivos equipamentos, incluindo a sua lotação máxima. 

 

Artigo 8º - Plano de testagem e Acesso ao recinto desportivo 

 

1. O acesso ao recinto desportivo, em eventos desportivos com mais de 1.000 pessoas 

em ambiente aberto e de 500 em ambiente fechado exige que se faça prova de 

Certificado Digital COVID-19 válido da EU, ou prova de realização de um teste de 

diagnóstico a SARS-CoV-2 negativo. 

 

2. Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 54-A/2021, de 25 de junho, só 

são admitidos, os certificados de vacinação que atestem o esquema vacinal completo 

do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID -19 com 

autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004; 

e os certificados de recuperação, que atestem que o titular recuperou de uma infeção 



por SARS-CoV-2, na sequência de um resultado positivo num teste TAAN realizado, há 

mais de 11 dias e menos de 180 dias. 

 

3. Os testes laboratoriais para SARS-CoV-2 disponíveis estão descritos no Norma n.º 

019/2020 da DGS podendo ser apresentado resultado negativo de: 

 

i)  testes moleculares de amplificação de ácidos nucleicos (por exemplo, PCR), 

realizado nas 72 horas antes do jogo; 

 

ii) testes rápidos de antigénio (TRAg) realizado nas 48 horas antes do jogo. 

 

4. O promotor do espetáculo desportivo deve dispor do Plano de Operacionalização e 

Verificação Certificado Digital COVID da EU ou da testagem relativamente a todo o 

público presente no recinto desportivo. 

 

5.  Para competições desportivas com menos de 1.000 pessoas em ambiente aberto, e 

menos de 500 pessoas em ambiente fechado, é aconselhada a adoção do plano de 

testagem que consta da Orientação 036/2020 da DGS, atualizada a 17/04/2021, de 

acordo com o risco epidemiológico. 

 

6. Todos os testes laboratoriais SARS-Cov-2 devem ser realizados de acordo com a 

Norma 019/2020 da DGS e, notificados na plataforma SINAVE-Lab, nos termos da Lei 

81/2009, de 21 agosto. 

 

7. A Federação Portuguesa de Voleibol, assim como os Clubes, poderão considerar a 

realização de testes laboratoriais aleatórios para SARS-CoV-2 aos praticantes e árbitros 

de voleibol, de acordo com a Orientação 036/2020 da DGS, na sua versão atual,  tendo 

por referência a situação epidemiológica a nível regional e local, bem como os recursos 

disponíveis.  

 

8. A Federação Portuguesa de Voleibol, mediante indicações da Direção-Geral da 

Saúde e das Autoridades de Saúde, pode considerar o aumento da periodicidade, 



pessoas a testar e número de testes a realizar, de forma a cumprir, por exemplo, com 

recomendações internacionais para competições específicas. 

 

9. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os Clubes, Sociedades Anónimas 

Desportivas, Sociedades Desportivas Unipessoal por Quotas e Associações Distritais e 

Regionais, podem elaborar e organizar o seu próprio plano de testes laboratoriais para 

SARS-CoV-2, tendo em consideração a análise da situação epidemiológica nacional, 

regional ou local. 

 

10. Nas deslocações às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, deverão ser 

observadas as normas em vigor na respetiva Região. 

 

3. NUMERAÇÃO CAMISOLAS DE JOGO 

Foi decidido por unanimidade dos presentes que, nos escalões de formação (Infantil, 

Iniciado, Cadete e Juvenil), as camisolas de jogo podem ser numeradas de 1 a 99. 

 

 

 

4. PLACAS DE SUBSTITUIÇÃO 

Tendo sido aprovada a alteração da numeração das camisolas de jogo nos escalões de 

formação (Infantil, Iniciado, Cadete e Juvenil), de 1 a 99, foi decidido, por unanimidade 

dos presentes, abolir o uso de placas de substituição, nestes mesmos escalões. 

 

5. PROTOCOLO DE JOGO 

 

Foi decidido por unanimidade dos presentes que, o Ponto 7.2.3 das Regras Oficiais do 

Voleibol, aprovadas no 35.º Congresso FIVB, onde se determina que, “No caso do 

aquecimento oficial consecutivo, a primeira equipa a servir é a que aquece à rede em 

primeiro lugar” não será aplicado em nenhuma prova oficial da Federação Portuguesa 

de Voleibol.  

 

 



 

 

 


