
 
   

REGULAMENTO 

 

 

 CATEGORIAS: 

MIRIM/INFANTIL/INFANTO 

 
 
 



 
DO CARÁTER SOCIAL E EDUCACIONAL  

 

Artigo Único – A Copa União 2019, na concepção e objetivos, será pautado pelo 

espírito participativo, competitivo e de socialização entre todas as escolas envolvidas. 
Neste aspecto, reconhecemos técnicos e professores como importantes agentes do 

processo, estimulando e dando vivência de quadra a todos as participantes do 
circuito; 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º- As escolas, clubes e pessoas que participarem da Copa União, serão 
considerados conhecedores deste regulamento e se submeterão, sem ressalvas, a 

todas as suas disposições; 
   

Art. 2º- A Copa União tem por finalidade congregar alunos e professores das escolas, 

técnicos e atletas dos clubes, pais e familiares, estimulando a competição, a 
prática do voleibol, o respeito às regras do jogo, a boa convivência com os 

colegas e adversários;  

CAPÍTULO II 
CATEGORIAS 

 
Art. 3º- Categoria Mirim – atletas do naipe Feminino nascidas em 2005; 
              Categoria Infantil – atletas do naipe feminino nascidas em 2004; 

              Categoria Infanto – atletas do naipe feminino nascidas em 2002. 
3.1- Na categoria infanto, as equipes participantes poderão inscrever duas (02) 

atletas nascidas em 2001; 
 

3.2- Não será permitido à participação de atletas federadas em todas as 
etapas da Copa União 2019;  

 
CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

Art. 4º- Das condições de Participação: 
 
4.1- A equipe estar vinculada a uma entidade, sendo ela clube, escola, projeto 

social, associações etc; 
4.2- Todas as equipes deverão ter um mínimo de 6 (seis) alunos inscritos e o 

máximo de 14 alunos; 
4.4- A Copa União 2019 terá a participação das escolas: Clube Atlético 

Rodoviário (Betim), NVG (Betim), PROVESC/CRF (Betim), Praça de Esportes 
Para (Pará de Minas), Colégio Cem (BH), Vôleimania (Bom Despacho) e CEV 

(BH); 
4.5- As equipes deverão preencher a relação nominal no site 

www.voleionline.com.br até o dia 10 de abril (quarta-feira);  
 

 

 

http://www.voleionline.com.br/


 

 

CAPÍTULO IV 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
Art. 5º- Das Taxas de inscrição: 

 
5.1- Será cobrada uma taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), por equipe em cada categoria, a ser pago na 1ª etapa da 

Copa União, para custeio das premiações de troféus e medalhas; 
 

5.2- As equipes deverão depositar o valor da taxa de inscrição na Caixa 

Econômica Federal – agência: 3217 - conta poupança: 00014061-9 – 
operação: 013 – nome: Priscila Rodrigues Fernandes  

 

CAPÍTULO V 
DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 6º- Da Premiação: 

 

6.1- Serão concedidas medalhas para as categorias Mirim, Infantil, Infanto da 
seguinte forma: 

 
15 medalhas de ouro: 1º lugar              

15 medalhas de prata: 2º lugar             
15 medalhas de bronze: 3º lugar           

     
 

       6.2- Serão concedidos troféus para as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º 
lugares; 

       6.3- A premiação será entregue na 4ª etapa da Copa União – 2019; 
 

CAPÍTULO VI 
DOS JOGOS 

 
Art. 7º - Nas categorias Mirim, Infantil e Infanto, em todas as etapas da Copa União 

2019, as escolas jogarão duas vezes com todas as equipes, realizando dois 

jogos por etapa; 

CAPÍTULO VII 
DATA DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 

 
Art. 8º- Datas de Realização das Etapas categorias Mirim e Infantil: 

 
 1ª Etapa Copa União 2019 – C. A. R. 

Data: 13 de abril de 2019 (sábado) 
         Local: Quadras Cobertas 01 e 02 do Clube Atlético Rodoviário – Betim 

         Endereço: Av. Nossa Senhora do Carmo (Praça Genir Nair), 40, centro - Betim 
             Horário: 09:00 às 16:30 

 



 
 2ª Etapa Copa União 2019 – Pará de Minas 

        Data: 08 de junho de 2019 (sábado) 
          Local: Praça de Esportes Pará – Pará de Minas MG. 

            Endereço: Av. Vargas, 581, bairro Senador Valadares – Pará de Minas. 
            Horário: 14:00 às 18:00 horas 

 
 3ª Etapa Copa União 2019 – N. V. G. / C. E. V. 

Data: 26 de outubro de 2019 (sábado) 
         Local: Quadra Coberta da Escola Municipal Antônio de Assis Martins – Betim 

             Endereço: Rua Felipe dos Santos, 320, bairro Centro – Betim                     
             Horário: 08:00 às 18:00 horas 

 

Data: 27 de outubro de 2019 (domingo) 

Local: Ginásio Poliesportivo Antônio Teixeira Dias – BH –MG. 
Endereço: Rua Antônio Teixeira Dias, 1.614, bairro Teixeira Dias - BH 

         Horário: 09:00 às 16:00 
 

 4ª Etapa Copa União 2019 – C. A. R. 

Data: 14 de dezembro de 2019  (sábado) 
Local: Quadras Cobertas 01 e 02 do Clube Atlético Rodoviário – Betim 

         Endereço: Av. Nossa Senhora do Carmo (Praça Genir Nair), 40, centro - Betim 
        Horário: 14:00 às 18:00 

 
Art. 8.1- Datas de Realização das Etapas categoria Infanto: 
 

 1ª Etapa Copa União 2019 – N. V. G. 
Data: 11 de maio de 2019 (sábado) 

Local: Escola Municipal Antônio de Assis Martins (Gigante) 

        Endereço: Rua Felipe dos Santos, 320, bairro Centro – Betim  
             Horário:  08:00 às 18:00 horas 
 

2ª Etapa Copa União 2019 – PROVESC/C. R. F. 
        Data: 10 de agosto de 2019 (sábado) 

           Local: Clube Recreativo Forense 
            Endereço: Av. Tapajós, 2.300 – bairro Laranjeiras. 

            Horário: 08:00 às 18:00 horas 
 

 3ª Etapa Copa União 2019 – Pará de Minas 

Data: 19 de outubro de 2019 (sábado) 
         Local: Praça de Esportes Pará – Pará de Minas MG. 

             Endereço: Av. Vargas, 581, bairro Senador Valadares – Pará de Minas. 
            Horário: 09:00 às 16:00 horas 
 

 4ª Etapa Copa União 2019 – C. A. R. 

Data: 14 de dezembro de 2019  (sábado) 
Local: Quadras Cobertas 01 e 02 do Clube Atlético Rodoviário – Betim 

         Endereço: Av. Nossa Senhora do Carmo (Praça Genir Nair), 40, centro - Betim 
        Horário: 09:00 às 16:00 

 
 
 



CAPÍTULO VIII 
DA ARBITRAGEM 

 

Art. 9º- A equipe de arbitragem será composta por alunos e (ou) colaboradores das 

escolas participantes e não poderão ser recusados pelas escolas e clubes;  
 

 9.1- - A coordenação da arbitragem será feita pelo professor João Paulo do 

Nascimento; 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÃO TÁTICA  

 

Art. 10º- Mirim: 
 

 Sistema com ou sem infiltração que deverá ser determinado na ordem de saque 

antes do inicio de cada set (4x2) ou (6x2); 
 É proibido saque por cima tipo suspensão (tirando os dois pés do chão); 

 Cada técnico terá direito de solicitar dois tempos técnicos por set; 
 Cada equipe poderá inscrever até 14 jogadoras para a partida. Será permitida a 

inscrição de até 02 jogadoras líbero; 
 

Infantil: 
 

 Sistema de jogo livre conforme as regras das FIVB  
 Cada técnico terá direito de solicitar dois tempos técnicos por set; 

 Cada equipe poderá inscrever até 14 jogadoras para a partida. Será permitida a 

inscrição de até 02 jogadoras líbero; 
 

Infanto: 
 

 Sistema de jogo livre conforme as regras das FIVB  
 Cada técnico terá direito de solicitar dois tempos técnicos por set; 

 Cada equipe poderá inscrever até 14 jogadoras  para a partida. Será permitida 
a inscrição de até 02 jogadoras líbero; 

 

CAPÍTULO X 
FORMA DE DISPUTA 

 

Art. 11- Forma de disputa em todas as categorias: 

 
11.1- Os jogos acontecerão em melhor de dois sets vencedores, sendo o 1º e 2º sets 

de 25 pontos  ou 24x24 diferença de dois pontos,  e se necessário o terceiro set  

este será de 15 pontos ou 14x14 diferença de dois pontos; 

11.2– Haverá dois pedidos de tempo para cada equipe por set; 

11.3 - A pontuação para a classificação geral será a seguinte: 

 Vitória (2x0)       - 03 pontos vencedor e 00 ponto perdedor 

 Vitória (2x1)        - 02 pontos vencedor e 01 ponto  perdedor 
 Não comparecimento      - -01 ponto na etapa em disputa 
 

 

 
 



11.4– Nas categorias Mirim, Infantil e Infanto, as três primeiras etapas serão 
classificatórias para a etapa final onde somente as quatro melhores equipes 

classificadas nas três primeiras etapas disputarão as finais; 
 

11.5- Em caso de empate entre duas ou mais equipes, serão observados os 
seguintes critérios: 
 

       – Maior numero de vitórias 
       – confronto direto entre as equipes empatadas  

       – sets average  
       – pontos average 
       – Sorteio; 
 

11.6-  Na fase final (quarta etapa) os jogos serão na forma de cruzamento olímpico: 
  
       1º colocado x 4º colocado 
       2º colocado x 3º colocado 

       Disputa de 3º lugar e 1º lugar 
 

11.7- Todos os jogos da fase final serão como o item 10.1; 
      

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
Art. 12º- As sedes da Copa União não se responsabilizaram por nenhum acidente 

que venha acontecer antes, durante ou após a realização das etapas da copa, mas se 
comprometerá a dar os primeiros socorros necessários buscando ajuda para o 
atendimento; 
 

Art. 13º- A Coordenação da Copa União será realizada pelos professores Wanderson 
da Rocha Pereira (Lebon), Francisco Silva e João Paulo Nascimento, com o 

apoio de todos os técnicos envolvidos na copa;  
 

Art. 14º- O transporte, alimentação e uniformes das equipes serão de 

responsabilidade das mesmas;  
 

Art. 15º- As escolas, clubes, projetos sociais e associações responsáveis em sediar 

as etapas da Copa União 2019, se comprometeram a realizar a estruturação das suas 
quadras, podendo ter a colaboração de todas as escolas envolvidas neste evento; 
 

Art. 16º- Todas as atletas participantes da Copa União deverão apresentar em seu 
primeiro jogo, o documento que consta na relação nominal registrado no site; 
 

Art.17º- Atletas que foram federadas terão condições de jogo se cumprir os 365dias 

anteriores a data de sua inscrição na Federação onde foi registrada; 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Art. 18º- Atletas inscritas por uma equipe não poderão participar da competição no 

ano vigente por outra equipe;  
 

Art.19º- As imagens dos atletas obtidas nos locais da competição - individual ou 
coletiva - assim como a dos professores de educação física, técnicos e demais 

dirigentes das equipes inscritas na competição, poderá ser utilizado pela Coordenação 
a título de divulgação, sem fins comerciais. 

 
 

 
 

 

 

 

Coordenação da Copa União de Vôlei Feminino 2019 
 
 


