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ANEXO III
PROTOCOLO DOS JOGOS

ANTES DO INÍCIO DA PRIMEIRA PARTIDA
1

15 MINUTOS: INSPEÇÃO.

Os árbitros inspecionam a altura e tensão da rede, as marcações de saque e ataque, temperatura
da água.
2.

10 MINUTOS: APRESENTAÇÃO DO JOGO. MÚSICA DE INICIO - JINGLE

O primeiro árbitro sinaliza e as equipes o acompanham, entrando na local de jogo até o meio;
param e se voltam para a mesa de controle e para a Bandeira do Brasil. Neste momento as pessoas
que não irão atuar no jogo deverão colocar-se no fundo de local (área de aquecimento ou atrás
das placas), para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Não é permitida a entrada e nem a
permanência de mascote junto com a equipe no momento do protocolo oficial do jogo.
2.1. O 1º árbitro deve-se posicionar no meio da local de frente e à esquerda da mesa de controle,
ficando o 2º árbitro à direita. As equipes participantes deverão ficar perfiladas ao lado dos
árbitros, posicionadas de frente para as câmeras de TV (caso o jogo seja televisionado) e para a
mesa de controle.
2.2. 4 (quatro) auxiliares entram na local carregando a Bandeira do Brasil. Posicionam-se entre a
mesa de controle e o poste da rede. Deverão segurar a bandeira aberta e inclinada para o público
e câmeras de TV.
2.3. O locutor anuncia a denominação oficial da competição, o número do jogo, o nome das
equipes e a execução do Hino Nacional Brasileiro (versão cantada de 1’15” sem a introdução
musical).

2.4.
Após a execução do Hino Nacional, o 1º árbitro apita autorizando a confraternização entre
as equipes. Os jogadores preparam-se para iniciar o aquecimento de rede.

ANTES DO INÍCIO DO JOGO
3.

7 MINUTOS: SAQUE OU LADO DA PISCINA
O 1º árbitro chama os 2 capitães e faz o sorteio passa para a mesa fazer a anotação e cada
equipe se posiciona em seu lado da piscina, já sorteado.
4.

6 MINUTOS: AQUECIMENTO.
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O 1º árbitro apita autorizando o início do aquecimento. As equipes dispõem de 5 (cinco) minutos
para aquecimento.
Durante o aquecimento oficial, os árbitros inspecionam os uniformes dos atletas,
bracelete de capitão, as bolas que serão utilizadas no jogo, as placas numeradas para as
substituições e todo o equipamento necessário para o jogo.
5.

3 MINUTOS: ORDEM DE SAQUE.

Os técnicos entregam as ordens de saque do 1º set ao segundo árbitro (duas vias para os jogos
sem TV e três vias para jogos com TV).
6.
1 Minuto: Encerramento do aquecimento e cumprimento entre as equipes.
O 1º árbitro apita indicando o término do aquecimento,ficando apenas os 4 (quatro) jogadores
que começaram a partida de cada equipe, os 4 (quatro) jogadores vão para a linha de fundo de
seu respectiva local, caminham todos para o centro da piscina e se cumprimentão.
7

30 SEGUNDOS: CHECAGEM FINAL.

O 2º árbitro, confere as ordens de saque, envia a bola para o sacador e sinaliza para o 1º árbitro
que as equipes estão prontas para o início do jogo.
8

00 SEGUNDO: INÍCIO DO JOGO.

O 1º árbitro apita e sinaliza autorizando o primeiro saque do jogo.

APÓS O FINAL DO JOGO
9

ÁRBITROS E EQUIPES - CUMPRIMENTOS:

9.1. Os 8 (oito) jogadores de cada equipe dirigem-se para a linha de fundo de seu respectiva local.

MUSICA DE FINAL DO JOGO - JINGLE
Ao sinal do primeiro árbitro, dirigem-se à rede para cumprimentar os árbitros e os adversários.
Em seguida, deixam o local de jogo.
9.2. Os árbitros dirigem-se à mesa do apontador para encerrarem a súmula.
10

CAPITÃES DAS EQUIPES :

Devem se dirigir à mesa para assinar a súmula e ratificar o resultado.
11
APONTADORES:
Devem encerrar a súmula e distribuir as cópias para cada equipe.
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