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COPA METROPOLITANA DE GEROVOLEI 
14 outubro a 04 de novembro de 2017. 

TERCEIRA IDADE E  
MASCULINO E FEMININO 

 



 

REGULAMENTO OFICIAL  

ARTIGO I – Nome: 

Copa Metropolitana de “GeroVolei” 

ARTIGO II – Objetivo: 

A ANE - Associação Nacional de Esportes tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento do voleibol nas categorias de iniciantes e terceira idade no 
âmbito estadual, criando uma competição esportiva. O campeonato deve ser 
adequado aos objetivos esportivos e regras da CBV - Confederação Brasileira de 
Voleibol na categoria iniciantes e com regras específicas e adaptadas na terceira 
idade. 

ARTIGO III – Coordenação: 

A direção e estrutura da competição, calendário e tabela de jogos são de 
responsabilidade da ANE. 

O regulamento e aspectos técnicos estão a cargo de uma comissão técnica. Essa 
comissão é também responsável pelo julgamento de ocorrências disciplinares e 
casos omissos ao regulamento.  

ARTIGO IV - Cadastramento dos atletas: 

O cadastramento dos atletas da Associação Nacional de Esportes é aberto e 
gratuito a todos interessados em participar das competições da entidade através 
do site: www.ane.org.br. 

ARTIGO V - Categorias: 

A temporada será disputada nos naipes masculina e feminina, dividida nas 
categorias: 

TERCEIRA IDADE 
 
- Masculino e Feminino: 
 
Categoria de 50 anos a 59 anos; (nascidos de 1967 á 1958). 
 
Categoria acima de 60 anos; (nascidos a partir de 1957). 
 

http://www.ane.org.br/


Categoria de 70 anos: acima de 70 anos(nascidos a partir de 1947), sendo que 
nesta categoria poderão participar dois atletas com idade entre 40 anos a 69 anos, 
atuando como defensores, não podendo atacar nem sacar em hipótese alguma. 
Cada equipe poderá inscrever até 03 jogadores nestas condições, mas somente 
02 em quadra, deverão estar vestindo uma camisa diferente dos outros jogadores. 
 
Parágrafo Primeiro:  

a) Poderão ser inscritos atletas de 60 a 69 anos na categoria de 50, e de 70 a 79 
anos na categoria de 50 e 60 anos, ou seja, os da categoria acima podem “descer” 
mas os da categoria abaixo não podem “subir”.  
b) Cada equipe poderá repetir até dois atletas para jogar em outra categoria, 
desde que seja de cima para baixo, destacando quem são os mesmos na ficha de 
inscrição. 

ARTIGO VI – Inscrições: 

Os interessados em participar do evento deverão baixar as fichas de inscrição no 
site: www.ane.org.br, preenchendo todos os dados solicitados tanto na ficha 
individual quanto na coletiva nos naipes masculino e feminino. 

Taxa de inscrição: Cada participante deverá trazer uma lata de leite em pó, que 
será doada a uma entidade assistencial a ser encolhida. 

Obs. As inscrições se encerrarão quando o limite máximo de oito equipes 
por categoria estiver completa. 

 ARTIGO VII - Participação e inscrição das equipes  

Para que a equipe possa ser inscrita e participar da Copa Metropolitana de 
"Gerovolei" é preciso que siga os seguintes procedimentos: 

 
1 - Entregar as fichas de inscrição coletiva e individual (modelos no site) 
devidamente preenchida até o dia 29 de setembro de 2017 na sede da Associação 
Nacional de Esporte, localizada no Boulevard Othon Feliciano, 02 conjunto 136, 
Bairro do Gonzaga na cidade de Santos, ou enviar por e-mail: 
marcelo@ane.org.br 

3 - Cada equipe poderá ser composta por um mínimo de 06 (seis) e máximo de 12 
(doze) jogadores. 

 

 

 

http://www.ane.org.br/


Local e Data: 

Os jogos serão realizados na abertura dia 14 de outubro no ginásio do SESC 
Santos e  fase classificatória e as final no Ginásio do Rebouças ( Tabela a definir).  

 
COMPETIÇÕES 
 
- Categoria Terceira Idade: 
 
Todas as fases, os jogos serão disputados em melhor de 3 (três) sets, de 15 
(quinze) pontos no sistema tie-break (sem vantagem) em cada set, com diferença 
de dois pontos. No empate de sets, o set final será tie-break (quinze) pontos e 
com diferença de dois pontos. 

 - Será considerada perdedora por WO a equipe que não se apresentar 
devidamente em campo até 15 minutos após o horário marcado, com o RG de 
cada atleta ou dirigente participante, sendo que nenhum outro documento dará 
condição para participação de jogo se não o RG original. 

 - A equipe que não comparecer no horário designado será declarado perdedor 
por WO e será eliminada da competição, e seus pontos não serão computados 
para os adversários. 

ARTIGO VIII - Sistema de disputa desempate e classificação: 

Toda equipe terá direito de participar no mínimo de três partidas. Em caso de 
empate entre duas equipes, o desempate se dará pela seguinte ordem: 

 
1º - Saldo de sets; 

2º - Saldo de pontos;  

3º - Confronto direto; 

4º - Sorteio. 

A organização reserva-se no direito de elaborar e/ou alterar previamente a forma 
de disputa ou local de competição de acordo com sua conveniência ou de acordo 
com o número de inscrições feitas na categoria. 

 

 



ARTIGO VIII – JOGOS: 

Bola: 

A bola oficial do campeonato será a PENALTY  7.0 PRO fornecida pela entidade. 

ALTURA DA REDE NAS CATEGORIAS DA TERCEIRA IDADE: 

- Altura de 2,24m             Feminino 

- Altura de 2,43m             Masculino 

Uniforme 

Cada equipe será responsável pelo seu uniforme. 

 
ARTIGO XIV - Premiação: 
 
Terceira Idade: Serão distribuídas medalhas aos 03 primeiros colocados. 

Horário das disputas: 

As disputadas terão início ás 8:30 horas e obedecerá a tabela. 

 
ARTIGO XIV – REGRAS ESPECÍFICAS PARA CATEGORIA TERCEIRA IDADE: 

 
 

1- SAQUE 
 
Poderá ser empurrado, arremessado ou golpeado com uma das mãos abaixo do 
nível da cintura utilizando todo o fundo de quadra ou será permitido um chute para 
iniciar o jogo. O MOVIMENTO PARA O SAQUE PODERÁ SER DE BAIXO PARA 
CIMA OU LATERALMENTE, DESDE QUE O BRAÇO DO EXECUTOR DO 
SAQUE NÃO ULTRAPASSE A LINHA DO OMBRO. EM CASO DO CHUTE A 
BOLA DEVERÁ SAIR DAS MÃOS DO ATLETA E NÃO CHUTE DE BOLA 
PARADA. 
 
2- RODIZIO 
 
Cada interrupção ou perda de saque deverá ser feito o rodízio dos atletas sempre 
em sentido horário. 
 
3 - TOQUE 
 



Cada jogador poderá receber ou passar a bola em no máximo 04 (quatro) 
segundos, tocando, segurando, encaixando com uma das mãos, ou tocar qualquer 
parte do seu corpo inclusive os pés. 
 
Cada equipe poderá dar no mínimo 2 (dois) toques e no máximo 3 (três) toques. 
 
Quando ao mesmo tempo 2 (dois) jogadores segurarem a bola, será considerado 
1 (um) toque de cada jogador, sendo assim restando somente um único toque 
para passar a bola para o lado adversário. 
 
4 - RECEPÇÃO 
 
Será permitido pipocar a bola nas mãos, desde que não haja fuga da mesma. 
 
5 - INVASÃO 
 
Será considerada invasão por baixo da rede quando o jogador atrapalhar o 
adversário, passar com o corpo todo para o outro lado da quadra e passar com a 
bola para o outro lado da rede por baixo. 
 
Será considerada invasão por cima da rede quando o jogador colocar as mãos na 
quadra do adversário e simplesmente soltar a bola dentro da linha dos 03 (três) 
metros. 
 
 
 
 
6 - ARREMESSOS PARA QUADRA ADVERSÁRIA 
 
É permitido aos três jogadores de frente saltar para bater a bola, porém para o 
ponto ser considerado a bola deve cair atrás da linha dos 03 metros (tirar os dois 
pés do chão). 
 
O saltito é permitido em bolas cruzadas rente a rede e bola curta, desde que o 
corpo do jogador esteja por inteiro do seu lado da quadra.  
 
Não é permitida a cortada, só o toque da bola 
 
7 - BLOQUEIO 
 
É permitido aos três jogadores de frente saltar para bloquear a bola, porém só 
será considerado o bloqueio defensivo, sendo que o mesmo não é contado como 
toque, ou seja, mesmo a bola sendo tocada pelo bloqueio, ainda restará os 03 
toques permitidos. 

 
 
 



8 - FALTAS 
 
Quando o mesmo jogador retiver a bola por mais de 4 (três) segundos. 
 
Quando a equipe devolver a bola no primeiro toque. 
 
Quando o jogador efetuar o sobre passo ao passar a bola, tolerando-se a 
movimentação necessária para deter o impulso do corpo, salvo exagero. 
 
Quando o jogador der mais de 1 (um) passo, antes de fazer o passe do último 
arremesso para a quadra do adversário. 
 
Quando o jogador tocar a rede, mesmo que esteja sem bola ou fora da jogada. 
 
Quando um jogador tocar mais de uma vez na bola (sucessivamente) ou tirar a 
trajetória da mesma para depois defender. 
 
Quando a bola tocar nas antenas da rede, será considerada bola fora. 
 
Quando houver conduta indisciplinar ou não condizente com o esporte, 
conseqüentemente revertendo o ponto. 
 
Os jogadores de defesa (fundo) não poderão efetuar a devolução para o campo 
adversário dentro da zona de ataque. 
 
9 - SUBSTITUIÇÃO 
 
Será livre desde que o jogador substituído ao efetuar uma nova substituição volte 
para a sua posição de origem. 
 
10 - PERÍODOS DE TEMPO 
 
Cada equipe terá o direito a 02 períodos de tempo de 60 segundos (hum minuto) 
por set e um descanso de 3 (três) minutos no intervalo de cada set. 
 
11 - BANCO DE RESERVA 
 
Poderão estar no banco os 06 (seis) jogadores reservas, técnico, auxiliar e 
massagista. 
 
OBSERVAÇÃO 
 
Lembramos da exigência, bem como da importância da apresentação de atestado 
médico por parte de todos os participantes desta modalidade. 



 Responsável técnico da organização: 

 Marcelo Camargo dos Santos 

 E-mail: marcelo@ane.org.br 

 Telefone para contato: 13-99773-1979/13.7803.6415. 

 ID: 7*61738 

 
 
 
 

 

Organização: 

 

 
 
 
 
 
 

Boulevard Othon Feliciano, 02 - cj. 136 - Gonzaga - Santos - SP 
CEP: 11.060-010 - Tel: 13-3289.3348 - Fax : 13-3289.3636 

Site: www.ane.org.br 
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