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PREFÁCIO
Fazer uma correta e uniforme padronização do preenchimento da súmula de Voleibol
contribuirá para a fidedignidade da mesma como documento oficial do jogo. Este Livro
de Casos, em formato de perguntas e respostas, é uma coleção de situações que fogem
ao regular do jogo, complementando o Guia de Preenchimento de Súmulas, para que
possamos uniformizar ao máximo o registro das situações que acontecem durante o
jogo na súmula em todo o território nacional.
Este Livro de Casos é baseado na edição 2020 do Guia de Preenchimento de Súmula
da COBRAV.

Tânia Ambrozevicius de Camargo – Apontadora Nacional da FPV
Vânia Maria Magalhães – Apontadora Nacional Especial da FMV
Walfran Silva Miranda Braga – Árbitro Nacional da FAV e membro da COBRAV –
Região Norte
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PARTE I: CASOS

Capítulo 1: PREENCHIMENTO ANTES DO JOGO

QUADRO DE EQUIPES

1.1
Quando houver agnomes (Júnior, Filho,
Sobrinho e Neto) ao final do sobrenome,
esses são colocados na identificação do
jogador e da comissão técnica?

1.2
Em uma mesma equipe deveriam ser
inscritos os jogadores João Alberto Borges
da Silva e João Augusto de Souza.
Sobrenomes com a mesma inicial. Como
proceder nesse caso?

Decisão:
Não. Há apenas uma exceção: quando for
a única forma de diferenciar um jogador do
outro, ou um membro da comissão técnica
de outro, utilizando-se, nesses casos, as
abreviações JR., FO.,SO. e NT., seguido
de ponto.
Ex. Jogadores: José Roberto de Abreu e
José Roberto de Abreu Júnior, preencher
JOSÉ A. e JOSÉ A. JR.
Comissão Técnica: Felipe Raul Souza e
Felipe Raul Souza Júnior, escrever FELIPE
SOUZA e FELIPE SOUZA JR.

Decisão:
Jogadores com sobrenomes diferentes
com mesmas iniciais, preencher incluindo
as iniciais dos nomes intermediários,
JOÃO A. B. S. e JOÃO A. S.

E na Comissão Técnica, o AT1 se chamava Mesmo critério utilizado para a Comissão
Ricardo Alberto Santos e o PF Ricardo Técnica: AT1 RICARDO A. SANTOS e PF
Moreira Santos. Como colocá-los?
RICARDO M. SANTOS
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1.3
Como fazer no caso de jogadores com
coincidências no primeiro nome e nas
iniciais do sobrenome e dos nomes
intermediários? Ex. Pedro Alberto Silva e
Pedro Augusto Souza.
E Comissão Técnica com T Ricardo
Alberto Santos e M Ricardo Augusto
Santos?

1.4

Decisão:
Colocar a segunda letra do nome
intermediário. No caso dos jogadores
escrever PEDRO AL. S. e PEDRO AU. S.
No caso da Comissão Técnica, escrever T
RICARDO AL. SANTOS e M RICARDO
AU. SANTOS

Decisão:

Quando dois jogadores, na mesma equipe, Colocar a segunda letra do sobrenome.
tiverem nomes iguais e somente um Escrever SANDRO SI. e SANDRO SO.
sobrenome com a mesma inicial, o que
fazer para diferenciá-los?
Ex. Sandro Silva e Sandro Souza.

1.5

Decisão:

Com relação aos homônimos. Como Nesse caso como não há possibilidade de
proceder para inscrever os jogadores e diferenciação através de letras, coloca-se o
Comissão Técnica?
nome + inicial do sobrenome do jogador
acrescido do número de registro. Caso a
inscrição para o jogo não tenha sido feita
através do registro (da Federação ou CBV)
e sim por um documento de identificação,
coloca-se o número do documento.
Ex. Sônia Souza e Sônia Souza, escrevese SÔNIA S. 27.312 e SÔNIA S. 42.894
Com relação aos membros da Comissão
Técnica, faz-se o mesmo procedimento à
frente do nome + último sobrenome.
Ex. AT2 Paulo Duarte Campos e F Paulo
Duarte Campos, escreve-se AT2 PAULO
CAMPOS 11.415 e F PAULO CAMPOS
14.985
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1.6
Uma determinada equipe compareceu ao
jogo com apenas três jogadores e o
técnico. Expirados os minutos de
tolerância, a equipe foi declarada ausente.
Coloca-se no quadro de equipes os nomes
do técnico e dos jogadores que
compareceram?

1.7

Decisão:
Não. Se a equipe não está composta com
o número de jogadores suficientes para
iniciar a partida, nenhum jogador ou
membro da Comissão Técnica presente
deverá ser colocado na súmula.
Caso haja necessidade de se comprovar a
presença de algum jogador ou membro da
Comissão Técnica, devido o Regulamento
da Competição, um relatório à parte poderá
ser encaminhado.

Decisão:

A equipe A apresentou na listagem de Sim. Para que ele possa assumir as duas
jogadores nº 8 Antônio S. como Líbero 1 e funções, deverá ser inscrito como técnico e
como Líbero.
o mesmo Antônio Souza como técnico.
Regra 5.2.3.4
Como fará o apontador, nesse caso? Ele
poderá ser inscrito nas duas funções?

QUADRO DE APROVAÇÃO

1.8

Decisão:

O 1º árbitro possui um nome muito grande Abrevia-se utilizando apenas a inicial de
e não cabe no espaço destinado na um ou mais nomes intermediários.
Ex.: Paulo Cesar Almeida Gonçalves de
súmula. O que fazer?
Oliveira, escrever PAULO CESAR A. G. DE
OLIVEIRA
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Capítulo 2 – PREENCHIMENTO DURANTE O JOGO

INTERRUPÇÕES DO JOGO

2.1
No intervalo do 1º para o 2º set houve uma
queda de energia e o jogo ficou paralisado
por 15 minutos. Como fazer para o registro
na súmula?

2.2
No intervalo do 1º para o 2º set houve uma
queda de energia e o jogo foi interrompido
e transferido para outra quadra. O jogo foi
reiniciado 40 minutos depois. Há a
necessidade de abrir nova súmula?

2.3
O jogador nº 8 foi expulso no início do 2º
set. Com o placar 20x21, ainda no 2º set, o
jogo foi paralisado devido à falta de energia
e foi transferido para outra quadra. Como
fica o novo set que deverá ser realizado em
outra súmula?

Decisão:
O tempo de intervalo é mantido em 3 (três)
minutos, e coloca-se o tempo de
paralisação no campo de observação.
Consequentemente, o tempo de duração
do 2º set será maior, e a justificativa é
respaldada pela observação.

Decisão:
Nesse caso não há necessidade de abrir
nova súmula, pois ainda não foi feito
nenhum registro referente ao 2º set. O
tempo de intervalo permanece 3 (três)
minutos, e o tempo de paralisação assim
como o fato da transferência para outra
quadra devem ser colocados na
observação.

Decisão:
Como o jogo teve que ser reiniciado em
outra quadra, o 2º set deverá ser anulado e
jogado novamente. O técnico deverá
preencher uma nova ordem de saque, com
os mesmos jogadores iniciantes, já
indicando um outro jogador que será
colocado na posição inicial antes ocupada
pelo jogador expulso.
Além disso, todas as sanções aplicadas às
equipes antes da paralisação naquele set
também serão mantidas e transcritas para
a nova súmula.
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INTERVALOS

2.4

Decisão:

A TV solicitou um tempo de 8 minutos no Esse tempo maior de intervalo entre o 2º e
intervalo do 2º para o 3º set, que foi o 3º set já está previsto na regra, e pode
concedido pelo delegado do jogo. É ser de até 10 minutos. Portanto, não se
coloca na observação. No entanto, o tempo
necessário colocar na observação?
real do intervalo é colocado na súmula, no
caso, 8 minutos.

2.5
Os jogadores da equipe B molharam o
chão próximo à quadra no intervalo do 3º
para o 4º set, e com isso, levou-se um
tempo de 2 minutos, depois que os
jogadores já estavam posicionados para
iniciar o set, para que os enxugadores
conseguissem enxugar completamente o
local sem riscos. A equipe foi sancionada
com um retardamento. Como fica o tempo
de intervalo a ser registrado na súmula?

Decisão:
O tempo de intervalo é de 3 minutos,
embora tenha havido um atraso para o
início do set e uma sanção por
retardamento.

FECHAMENTO DE SET

2.6
No 5º set, a equipe A fez 5 pontos quando
estava à esquerda, e depois da troca de
lado, não pontuou mais e o set foi fechado
em 5x15. Onde circular a pontuação final
da equipe?

Decisão:
Como a pontuação final da equipe ficou
localizada no quadrado da esquerda, os
pontos devem ser circulados lá, não
trancrevendo para a direita. O que será
colocado no quadrado da direita serão
somente o placar da troca, tempos ou
substituições já realizados e os que,
porventura, a equipe solicite após a troca.
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2.7

Decisão:

No 5º set, a equipe A fez 5 pontos quando A ampulheta deverá ser fechada somente
estava à esquerda, e depois da troca de no quadrado após a troca de lado.
lado, não pontuou mais e o set foi fechado
em 5x15. Onde fechar a ampulheta?

2.8

Decisão:

A equipe B iniciou o set recebendo o Como a 1ª quadrícula estará fechada com
saque, mas não pontuou, terminando o set o sinal da recepção, coloca-se zero na 2ª
em 0x25. Como fazer para determinar a quadrícula, sem abrir o saque, e circula.
pontuação final da equipe?

2.9

Decisão:

A equipe compareceu para o jogo com 6
jogadores e 1 técnico. No 2º set, placar
13x18, um dos jogadores se lesionou e não
teve mais condições de jogo. A equipe foi
declarada incompleta para o jogo, e a outra
equipe foi declarada vencedora da partida.
Como fazer o registro dessa situação na
súmula?

O 2º set é finalizado, completando-se os
pontos da equipe vencedora até 25,
terminando o set em 13x25. O set é
fechado normalmente com as ampulhetas,
e o horário de término é o horário de
quando a equipe foi declarada incompleta.
O 3º set não é aberto e não será feito
nenhum registro no quadro do set.
No Quadro de Resultados, no 3º set,
coloca-se 25x0 para a equipe vencedora, e
tempo de duração do set 0 (zero) minutos.
Horário do final do jogo é o mesmo do final
do 2º set.
Relata-se o ocorrido na observação.
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NOVA SÚMULA

2.10
O placar estava 4x5, no 4º set, para a
equipe A quando o jogador nº 12 dessa
equipe se dirigiu para o saque. O capitão
solicitou a conferência do rodízio, e a
apontadora, equivocadamente, informou
que o jogador nº 7 é que deveria sacar.
Após três ralis completos, com o placar
6x6, e com o próximo sacador da equipe A
se dirigindo para o saque, é que se
descobriu que a informação dada
anteriormente estava errada, e que era
realmente o jogador nº 12 o sacador
correto. Como proceder para fazer a
correção?

Decisão:
As equipes não podem ser penalizadas
nesse caso. Utiliza-se uma súmula nova:
os rodízios de ambas as equipes devem
ser corrigidos de forma a ficarem do
mesmo jeito de quando o placar estava
4x5. O placar também retorna para o 4x5 e
o jogador nº 12, que era o sacador correto,
é autorizado a sacar.
Se nessa parte do jogo, desde o momento
em que a informação errada foi dada até
sua descoberta, se houver tempos
solicitados ou sanções, eles permanecem
válidos.
Na observação, coloca-se “4º set, equipe
A, placar 6x6, descoberto equívoco de
informação dada pelo apontador quando o
placar estava 4x5. O jogo foi retomado do
placar 4x5, em súmula anexa.”
Livro de Casos 2.4

2.11

Decisão:

3º set, equipe A, a jogadora nº 7 se dirigia Não. Se o set a ser jogado é o 3º set, então
para o saque e foi substituída pela jogadora as anotações na nova súmula deverão ser
nº 18. Após sacar e sua equipe perder o no 3º set.
rali, a jogadora nº 18 foi trocada pela
Líbero. Quando chegou na posição 4, a
Líbero saiu e quem entrou em quadra na
troca foi a jogadora nº 7, e na verdade, a
troca deveria ter sido com a jogadora nº 18.
Após 5 pontos dessa equipe e quando a
jogadora nº 7 chegou na posição 1 para o
saque é que se descobriu a troca ilegal da
Líbero.
A equipe A foi penalizada com a perda de
5 pontos. Foi necessário abrir uma nova
súmula, para continuação do set.
Podemos fazer essa continuação no 1º set
da súmula nova, visto que não há nenhum
registro feito?
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Decisão:

2.12
Foi aplicada uma penalidade por
retardamento para a equipe B, no 2º set,
com o placar 21x24, dando um ponto para
a outra equipe e finalizando o set. Durante
o intervalo e antes do início do próximo set,
foi descoberto pelo 2º árbitro que a equipe
B não tinha sido advertida por
retardamento, e sim a equipe A, e portanto,
a penalidade foi aplicada indevidamente. E
o set não poderia ter sido encerrado com a
penalidade. Como registrar a situação na
súmula, visto que o 1º árbitro reviu a
situação e decidiu corrigi-la?

A penalidade por retardamento da equipe
B é anulada e convertida em advertência
por retardamento.
As equipes retornam para a quadra com o
placar 21x24. Utiliza-se, a partir daí, uma
nova súmula, visto que o set já havia sido
fechado.
Na observação coloca-se: “2º set, equipe
B, placar 21x24, tornar sem efeito
penalidade
por
retardamento
e
desconsiderar 25º ponto da equipe A
circulado. Segue súmula em anexo
referente ao 2º set”.
Não haverá novo intervalo, visto que já
ocorreu.
Livro de Casos 7.5

Capítulo 3 – PREENCHIMENTO APÓS O JOGO

CAPITÃO

3.1

Decisão:

O capitão, ao final do jogo, irritado com a O espaço para a assinatura do capitão fica
arbitragem, recusou-se a assinar a súmula. em branco e registra-se na observação o
motivo da não assinatura.
O que fazer?

3.2

Decisão:

O capitão lesiona-se durante o jogo e é Nesse caso, a súmula será assinada pelo
retirado da partida. Como fazer com a capitão em quadra, com a sua devida
assinatura do capitão na súmula ao final do identificação no quadro de observação.
jogo?
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OBSERVAÇÕES

3.3

Decisão:

O que fazer quando as anotações a serem Em súmulas em que há a possibilidade de
colocadas na observação não couberem se escrever no verso, faz-se o
no espaço da súmula?
complemento lá. Em súmulas em que não
há essa possibilidade, utiliza-se uma outra
súmula para tal, colocando-se também o
cabeçalho e equipe de arbitragem, que
assinam ambas as súmulas, assim como
os capitães.

3.4

Decisão:

O que fazer quando o apontador discordar É necessário que haja um consenso entre
do texto elaborado pelo 1º árbitro para ser 1º árbitro e apontador quanto a redação a
colocado no quadro de observações?
ser colocada. Caso seja uma situação em
que ambos divergem totalmente, poderão
buscar uma decisão junto ao Coordenador
de Arbitragem, se este estiver presente em
quadra, ou, em último caso, prevalecerá a
redação do 1º árbitro, e o apontador poderá
colocar a sua versão ao seu Coordenador
de Arbitragem, em forma de relatório.
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Capitulo 4 – PREENCHIMENTO DA FOLHA DE CONTROLE DE LÍBERO

4.1
A equipe informou na relação de jogadores
que o Líbero 1 seria o nº 17 e o Líbero 2
seria o nº 4. Como colocar na folha de
controle de líbero?

4.2
A equipe informou na relação de jogadores
que o Líbero 1 seria o nº 17 e o Líbero 2
seria o nº 4. Após a conferência da ordem
de saque, antes do início do 1º set, entrou
o líbero nº 4.
Há algum procedimento a ser feito, nesse
caso?

4.3

Decisão:
A folha de controle de Líbero segue
exatamente como é colocado na súmula.
Primeiro o Líbero 1 e depois o Líbero 2. No
caso, 17 e 4.

Decisão:
Embora a equipe tenha informado que o
Líbero 1 seria o nº 17, não há impedimento
de que o Líbero 2, no caso o nº 4, inicie
jogando. Não há nada a ser feito, apenas
colocar o Llíbero certo na coluna do Líbero.

Decisão:

No 5º set, a ampulheta é fechada nas três Não. Segue-se o mesmo critério do
colunas?
fechamento da ampulheta no 5º set da
súmula. Fecha-se apenas a coluna da
direita, que representa a finalização das
trocas.
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