
LIGA INDEPENDENTE DE VOLEIBOL MASCULINO WILLIAN MORGAN

REGULAMENTO

2018 – B       

 1 DA DESCRIÇÃO, OBJETIVO E FORMAÇÃO

 1.1 A Liga  Independente  de  Voleibol  Masculino  Willian  Morgan é  uma  agremiação  esportiva

independente, formada por times masculinos, sem fins lucrativos.

 1.2 A Liga  tem como Objetivo  Principal  a  prática  do  Voleibol  com caráter  competitivo  e  de

integração entre os jogadores dos times que a compõem.

 1.3 A Liga é constituída por 12 equipes, sendo este o máximo possível em virtude da quantidade de

jogos pela forma de competição adotada e em função do tempo para a realização destes ano longo do

ano.

 1.4 As Equipes poderão ser de diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul.

 2 DA COORDENAÇÃO

 2.1 A Liga Willian Morgan é coordenada por uma comissão composta por 3 membros com suas

atribuições pré-definidas e diferentes entre si.

 2.2 Esta comissão será formada por 3 membros, que fazem parte do Conselho de Técnicos – 1

membro de cada uma das equipes que compoem a liga.

 2.3 Para  ser  candidatar  a  esta  comissão o membro deverá  ter  no mínimo o período de 1 ano

presente na liga e no conselho de técnicos.

 2.4 Os périodo de gestão dos membros desta comissão será por 1 ano, sendo sua eleição sempre ao

final da 4º (quarta) fase classificatória e, antes dos jogos da série bronze, durante a reunião do técnicos

no primeiro semestre de competições desta liga.

 2.5 Os 3 membros passaram a exercer os seguintes cargos:

 2.5.1 Administrativo: este cargo trata das funções adminstrativa de nossa liga, tais como:

 2.5.1.1  A formação, descrição e publicação da ordem de jogos do semestre, dividindo elas por

dia de competição, data, local e ordem dos mesmos.

 2.5.1.1.1 O controle, contagem, a soma e a publicação dos troféus destaque nas 4 categorias,

conforme artigo 9.2 deste regulamento.

 2.5.1.1.2 Receber  as  listas  de  inscrições  dos  atletas  das  equipes,  antes  das  fases

classificatórias. Acrescentar o nome dos novos atletas nas listas, bem como relembrar as

técnicos os prazos finais para acrescentar os mesmos em suas listas

 2.5.1.2 Financeiro: este cargo cuida das questões que envolvem as finanças para a realização

dos jogos da liga e a sua premiação, como:

 2.5.1.2.1 Fazer  orçamento  para  arbitragem,  apresentar  aos  técnicos,  dividir  a  forma  de

pagamento total em 4 fases classificatórias, bem como cobrar das equipes e realizar os

pagamentos.
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 2.5.1.2.2 Fazer orçamento para  a  premiação,  apresentar  aos técnicos,  dividir  a forma de

pagamento total em 4 fases classificatórias, bem como cobrar das equipes, pagar a empresa

fornecedora destas.

 2.5.1.3 Executivo:  esta função será a de executar o cumprimento do presente regulamento.

Caso alguma equipe venha a cometer algum infração (descumprimento das regras) ao presente

estatuto,  caberá  a  este  membro,  juntar  documentos  necessários  para  análise  do  pedido,

descrever e analisar a sutiação e colocar ela para os outros dois membros da comissão. 

 2.5.1.3.1 Caso a questão analisa precise, o relastório deverá ser posto em votação, entres os

3 membros, bem como uma possível punição ao descumprimento do artigo analisado. Para

expor aos demais membros, e abrir votação, somente se nçao houver concenso entre os 3

membros em relação a questão que venha a ser analisada.

 3 DA COMPETIÇÃO

 3.1 Os jogos obedeceram às regras oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV; sendo

alteradas de acordo com as alterações feitas pela mesma.

 3.2 Os  locais  para  a  realização  dos  jogos  serão  definidos  em  reunião  prévia,  entre  os

técnicos/coordenadores dos times componentes desta agremiação.

 3.3 O mês para o início dos jogos será março e de término o mês de dezembro,  sendo o ano

dividido em duas fases de jogos: março a julho e agosto a dezembro.

 3.4 As Equipes jogaram todas contra todas, buscando atingir o máximo de pontos possíveis de

acordo com o descrito nos itens 5 e 6 do presente regulamento.

 3.4.1 Após a fase de inicial de pontuação as equipes serão divididas em série ouro, série prata e

série bronze. Estas equipes, dentro das séries, jogam novamente entre si na forma do cruzamento

descrito no item 5,  e serão classificadas em campeã,  vice,  terceira e quarta colocada em cada

grupo.

 3.5 As  equipes  deverão  apresentar  ao  mesário  do  jogo  documento  com foto  dos  atletas  que

disputarão o jogo. 

 4 DAS INSCRIÇÕES

 4.1 As equipes deverão enviar a sua lista com os nomes de seus jogadores até a sexta-feira antes da

realização da primeira etapa de competição de cada ciclo de jogos - mês de março e mês de agosto para

o e-mail: ligawillianmorgan@gmail.com, aos cuidados do Coordenador Filipe Jesus, da Equipe LTC;

bem como postar a mesma no grupo de técnicos do whatsapp.
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 4.1.1 Caso  a  equipe  desejar  inscriver  novos atletas  poderá  faze-lo até  as  20h da  sexta-feira

anterior ao domingo que ocorrerá os jogos, informando o nome do atleta, sua data de nascimento e

RG via o grupo de whatsapp.

 4.1.1.1 A equipe deverá então adequar sua ficha de inscrição, trazendo a mesma impressa e

entregando ao organizador, senhor Filipe Jesus do LTC.

 4.1.2 Não poderá haver a substituição de jogadores na ficha de inscrição, apenas acrescentar

atletas até ter atingido o máximo de 20.

 4.1.3 A troca de nomes da ficha de inscrição somente acontecerá quando iniciar um novo ciclo –

mês de março ou no mês de agosto. Durante a realização dos ciclos de competição é vedada esta

possibilidade – proibida a substituição de nomes de atletas na ficha de inscrição.

 4.1.4  Esta regra, contento o prazo de inscrição das 20horas da sexta-feira anterior ao dia dos

jogos, também será aplicada a novos jogadores durante o ciclo de jogos.

 4.1.5 Não será permitida a inscrição de novo atleta durante a realização da etapa de jogos.

 4.1.6 A  equipe  que  não  enviar  o  nome  do  novo  jogador  conforme  relatado  no  presente

regulamento será punida com a perda de 1 ponto por jogo da rodada.

 4.1.7 O jogador que for inscrito  em uma equipe,  tenha entrado em quadra ou não,  somente

poderá trocar de equipe ao final do ANO DE COMPETIÇÃO – de dezembro a março (janela de

alteração de jogadores).

 4.1.8 Caso o jogador, mesmo inscrito, porém que esteja enfrentando algum problema de saúde,

que o impeça de se recuperar, durante o ciclo de jogos ( março a julho ou agosto a dezembro)

poderá ser substituído na fica de inscrição. Porém ele somente poder voltar a ser inscrito no ciclo

de jogos seguinte.

 4.1.9 Os  nomes  descritos  na  ficha  de  inscrição  serão  descritos  nas  súmulas  da  competição,

faltando apenas o número da camiseta dos jogadores que será preenchido no dia dos jogos.

 4.2 O valor de participação é de R$_____,___ por equipe,  em cada etapa,  para pagamento de

arbitragem de cada fase e premiação.

 4.3 O pagamento da taxa de inscrição será feito em cada etapa ao coordenador da liga e este pagará

a empresa contratada.

 4.4 A Equipe sediante da etapa fica isenta de pagar a sua taxa de arbitragem, sendo esta dividida

entre as demais equipes da competição.

 5 DAS EQUIPES

 5.1 A competição será feita com o mínimo de 8 equipes e o máximo de 12 equipes.

 5.2 Cada equipe deverá ter no mínimo 8 e no máximo 20 atletas, sem limite de idade.
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 5.2.1 Durante os jogos cada equipe poderá ter em quadra 12 jogadores mais 2 líberos; atingindo

assim um total de 14 atletas.

 5.2.1.1 Conforme reunião em Congresso técnico, cada atleta que estiver fora desta regra, seja

estando além de 12 jogadores, normais ou mais de 2 líberos, mesmo que em 14 jogadores no

total,  a  equipe  será  sancionada  com a  perda  de  1  ponto  por  jogo,  no  somatório  final  de

pontuação na etapa em que acontecer a questão.

 5.2.2 Ao  chegarmos  a  fase  dos  jogos  das  semifinais  e  finais  somente  poderão  participar

jogadores que já tiverem sido inscritos nas fases classificatórias anteriores, mesmo que não tenham

estado em quadra jogando.

 5.3 Os  atletas  deverão  estar  com  uniforme  devidamente  numerados,  devendo  o  líbero  ter  a

camiseta com cor diferente dos demais jogadores do time, conforme regra da CBV.

 5.4 Não será permitida a participação de atletas que participaram do Campeonato Estadual do Rio

Grande do Sul em ano anterior ou da última/atual edição da Superliga.

 5.5 O ingresso de novas equipes somente acontecerá após a desistência de uma das 12 equipes

integrantes da Liga.

 5.5.1 A equipe que desejar ingressar na liga deverá apresentar uma estrutura mínima para sediar

os jogos: um ginásio com 2 quadras ou dois ginásio próximos.

 5.5.2 Caso for necessário será organizado um torneio entre as equipes interessadas em ingressar

na liga. Somente a equipe vencedora deste ingressará na liga.

 6 DA FORMA DE DISPUTA

 6.1 Os jogos iniciam as 9 horas, com tolerância de 15 minutos apenas no primeiro jogo. Os demais

jogos serão sequenciais com intervalos para rápidos aquecimentos. Para o serviço de rede – entrada e

saída e saque serão adotados os tempos de 3 min, 2 min e 1 min respectivamente.

 6.2 Os Jogos serão realizados em duas quadras em cada fase. Para as fases, semifinais e finais, os

jogos poderão ser realizados em quadra única.

 6.3 Os times jogaram, em uma fase inicial, entre si e, ao final de cada jogo receberão pontos de

acordo com o item 6 – DO ÍNDICE TÉCNICO, do presente regulamento. Após esta fase inicial serão

divididos em três séries - “OURO”, “PRATA” e “BRONZE”. Em cada novo grupo respeitando a ordem

atingida no índice técnico jogaram da seguinte forma:

 6.3.1 Para a SÉRIE OURO classificam-se os primeiros 4 colocados (1º ao 4º lugar na fase de

classificação) e, jogaram inicialmente o 1º contra o 4º e o 2º contra o 3º. Após os perdedores jogam

entre  si  classificando em terceiro  e  quarto  lugar  e,  os  vencedores  jogam entre  si  definindo o

campeão e vice-campeão do grupo ouro.
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 6.3.2 Para a SÉRIE PRATA classificam-se as equipes que ficarem de 5º a 8º lugar. E jogam entre

si na seguinte ordem 5º contra o 8º e 6º contra o 7º. Os perdedores jogam entre si definido 3º e 4º

lugar e os vencedores definem o 1º e o 2º lugar do grupo Prata.

 6.3.3 Para a SÉRIE BRONZE classificam-se as equipes que ficarem de 9º a 12º lugar. E jogam

entre si na seguinte ordem 9º contra o 12º e 10º contra o 11º. Os perdedores jogam entre si definido

3º e 4º lugar e os vencedores definem o 1º e o 2º lugar do grupo Bronze.

 6.4 Os jogos serão realizados na modalidade de “melhor de 3 set’s”, sendo os dois primeiros até 25

pontos com diferença de dois e o terceiro até 15 pontos com diferença de dois.

 6.4.1 Na  fase  classificatória  os  dois  primeiros  disputados  até  21  pontos  e  o  terceiro  set  –

desempate, até 15 pontos – com virada de quadra no 8º ponto. Conforme regra da CBV o set será

encerrado ao chegar ao ponto final e com no mínimo a diferença de 2 pontos.

 6.4.2 Nas fases semifinal e final em dois set’s de 25 pontos e o terceiro set de 15– com virada de

quadra no 8º ponto. Conforme regra da CBV o set será encerrado ao chegar ao ponto final e com

no mínimo a diferença de 2 pontos.

 6.5 As substituições, durante os jogos obedecerão às regras da CBV.

 7 DO ÍNDICE TÉCNICO

 7.1.1.1 A indicação do índice técnico obedecerá às seguintes regras descritas abaixo:

 7.1.1.1.1 Vitória por 2 set’s x 0 set’s vale 3 pontos,

 7.1.1.1.2 Vitória por 2 set’s x 1 set vale 2 pontos,

 7.1.1.1.3 Derrota por 1 set x 2 set’s vale 1 ponto,

 7.1.1.1.4 Derrota por 0 set’s x 2 set’s vale 0 ponto,

 7.1.1.1.5 WO – 0 ponto.

 7.1.1.2 Em caso de empate no índice técnico serão adotadas as seguintes opções:

 7.1.1.2.1 Set Average: é o resultado da divisão entre o número sets marcados e os sofridos

por cada equipe. Seguindo a seguinte formula: SA = SP / SC ("Set Average" igual a Set’s

Pró divididos por Set’s Contra),

 7.1.1.2.2 Pontos Average:  é o resultado da divisão entre o número pontos marcados e os

sofridos por cada equipe. Seguindo a seguinte formula: PA = PP / PC ("Ponto Average"

igual a Ponto Pró divididos por Pontos Contra),

 7.1.1.2.3 Sorteio.

 8 DAS SANSÕES TÉCNICAS
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 8.1 Em relação ao uso dos cartões,  amarelo e vermelho,  durante a realização dos jogos,  serão

adotadas as regras da CBV

 8.2 O atleta que for desqualificado em alguma partida, dentro da fase que estiver ocorrendo estará

automaticamente  suspenso  do  jogo  subsequente  e  será  submetido  a  julgamento  pela  comissão

disciplinar para continuar na competição.

 8.3 O atleta e/ou dirigente que durante e/ou ao término da partida se dirigir a equipe de arbitragem

e/ou a equipe adversária com ofensas morais, ameaças físicas ou verbais, gestos e palavras obscenas,

deve relatar o fato em súmula, este será submetido a julgamento pela comissão disciplinar.

 8.4 A comissão  disciplinar  será  formada  pelos  representantes  das  equipes  e  pelo coordenador,

sendo que os representantes da(s) equipe(s) envolvida(s) não terão direito a voto. Prevalecerá a decisão

da maioria.

 8.5 Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer objeto que ponha

em risco a integridade física dos atletas, nem mesmo que cobertos ou com alguma proteção.

 9 DA PREMIAÇÃO

 9.1 Como premiação para a competição será oferecido troféu e medalhas do primeiro ao terceiro

colocado e medalha para o quarto colocado.

 9.1.1 Estas premiações acontecem nas 3 séries da Liga: Ouro, Prata e Bronze.

 9.1.2 A premiação será para 15 integrantes da equipe (14 atletas + 1 treinador). Caso a equipe

tenha mais atletas poderá solicitar premiação extra, arcando com este custo.

 9.2 Serão eleitos, por ranqueamento os seguintes jogadores destaque da competição nas seguintes

categorias:

 9.2.1 Melhor Levantador,

 9.2.2 Melhor Líbero,

 9.2.3 Melhor Atacante,

 9.2.4 Atleta Destaque.

 9.3 O Ranqueamento será feito durante as fases da competição – classificatória, semifinais e finais;

ao final de cada jogo.  Serão indicados 4 atletas, um para cada posição, pela arbitragem dos jogos

 10 DOS CASOS ESPECIAIS

 10.1 Os  casos  especiais/omissos  serão  resolvidos  pelo  Conselho  Técnicos,  formado  um

Coordenador/Técnico de cada uma das equipes participantes.
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