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A Maratona de Voleibol integra o Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas da 

Portela e Moscavide e terá lugar no pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária da 

Portela, entre as 19h00 do dia 3 de Junho e as 03H00 do dia 4 de Junho (podendo 

estender-se para além desta hora caso se justifique).  

 

1- Inscrições 

 

As inscrições das equipas têm que ser efetuadas através da ficha de inscrição disponível na 

página do Agrupamento ou na secretaria da Escola Secundária da Portela, entre os dias 23 

e 30 de Maio. Após a entrega da ficha de inscrição na secretaria da Escola Secundária da 

Portela, para confirmação da entrada do boletim de inscrição deve ser feito o pagamento, 

na secretaria da escola, da taxa de inscrição no valor de 25 euros, até ao dia 30 de Maio 

de 2022.  

A equipa considera-se inscrita após o pagamento da taxa, sendo aceite por ordem de 

entrada na secretaria, com o limite máximo de 24 equipas. 

 

2 – Constituição das equipas 

 

As equipas são constituídas por 4 elementos no mínimo e 8 no máximo. É obrigatório a 

inscrição de jogadores de ambos os sexos. Não existem condições relativas à idade. 



3 – Regulamento específico 

 

Cada equipa deverá marcar presença junto à mesa da organização, 20 minutos antes do 

primeiro jogo, através do respetivo capitão de equipa, e deve apresentar-se em campo, 5 

minutos antes do início dos seus jogos. 

 

Os jogos serão disputados segundo as Regras Oficiais de Voleibol, com as seguintes 

exceções: 

 

a) As equipas devem apresentar-se em campo com 4 jogadores de ambos os sexos e, 

no máximo, com 4 suplentes. 

b) Os jogos decorrerão em campos de 16x8 metros, com a rede a 2,35 metros de 

altura. 

c) O jogador defesa pode efetuar qualquer ação de ataque efetivo, com a bola a 

qualquer altura na zona de ataque. 

d) Um jogador suplente pode entrar mais do que uma vez por set, sempre que queira, 

ao serviço. 

e) As equipas têm direito a uma interrupção de jogo por set. 

 

O incumprimento da alínea a) corresponde ao averbamento de uma falta administrativa*. 

 

4 – Apuramento das equipas 

 

Fase de grupos- Serão apuradas as duas melhores equipas dos 4 grupos. Nesta fase, os 

jogos disputar-se-ão num único set até aos 25 pontos e a classificação final das equipas é 

ordenada pela soma das pontuações atribuídas aos resultados dos jogos: 

• Vitória - 2 pontos 

• Derrota - 1 ponto 

• Falta administrativa e falta de comparência* - 0 pontos 

 

*Fase de grupos - 1 Set (até 25 pontos), meias-finais e final - à melhor de 3 sets (3.º set até 

aos 15 pontos). 

Se houver necessidade de proceder ao desempate entre duas equipas do mesmo grupo, 

passará à fase seguinte aquela que tiver vencido na situação de confronto directo. 

 



Se 3 ou mais equipas tiverem o mesmo n.º de pontos, os critérios de desempate serão os 

seguintes: 

 

1- Terá vantagem a equipa que tiver maior diferencial entre os pontos ganhos e 

sofridos; 

2- Passará à fase seguinte a que tiver menor número de pontos sofridos. 

 

Nota: Nos dois casos serão considerados todos os jogos realizados pelas equipas. Nas meias-

finais e na final os jogos serão disputados à melhor de 3 sets (1º e 2º set até aos 25 pontos, 

3º set até aos 15 pontos). 

 

5 – Disciplina 

 

Qualquer comportamento considerado irregular e contrário às normas éticas e disciplinares 

fica sujeito à apreciação da comissão organizadora e poderá ser sancionado com a 

exclusão do torneio. 

 

6 – Arbitragem 

 

Os jogos serão arbitrados por elementos selecionados pela comissão organizadora. 

Excecionalmente, poderão arbitrar elementos das equipas. 

 

7 – Prémios 

 

Serão atribuídas medalhas aos jogadores das equipas que ficarem nos três primeiros 

lugares. 

 

8 – Divulgação e informação 

 

Todas as informações relativas ao torneio serão publicitadas no Site do Agrupamento de 

Escolas de Portela e Moscavide. 

 

 

 



9 – Seguros 

 

A participação no Torneio é da exclusiva responsabilidade dos participantes, não existindo 

seguro específico para o efeito. 

 

10 – Casos omissos 

 

Qualquer questão não prevista neste regulamento será resolvida pela organização. 

 

 

 

Portela, maio de 2022, 

 

Comissão Organizadora, 

 

Prof. Isabel Figueiredo 

Prof. José Fortes 

Prof. Patrícia Reino 

Prof. Teresa Alpiarça 

 


