
 

 

 

 

I. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Art. 1º - De terça e quinta das 18h30 às 19h25 – RECREAÇÃO LIVRE 

 De terça e quinta das 19h30 às 21h30 – TREINAMENTO TIME MASTER 

Art. 2º - Os dias e horários poderão sofrer alterações em decorrência de amistosos, torneios ou campeonatos. 

 

II. DAS REGRAS 

Art. 3º - As atividades de VOLEIBOL oferecidas pelo Tênis Clube são somente para associados, com idade mínima de 

15 anos, podendo homens e mulheres na turma de recreação. 

Art. 4º - A equipe master foi formada em 2017, após um período de treinamento comandado pelo técnico Marcelo 

Lorençoni onde todas às interessadas em compor a equipe puderam participar. Posteriormente foi realizado uma 

seleção para a formação da equipe MASTER TÊNIS CLUBE na qual representa o clube em competições.  

Art. 5º - Novas integrantes ficam a critério do técnico Marcelo Lorençoni.   

Art. 6º - É obrigatório o uso de material esportivo adequado (meia, shorts e camiseta) 

Art. 7º - Não é permitido jogar descalço, com vestimenta inadequada ou com objetos que possam provocar lesões. 

Art. 8º - Será necessário mínimo de 6 sócios praticantes de voleibol, para que ginásio seja liberado com material 

adequado (rede e bola) e acionamento do sistema de iluminação. 

Art. 9º - Forma de disputa e sistema de jogo serão decididos pelos praticantes, sendo sugerido rodagem simples e sets 

em 25 pontos na turma de recreação. 

Art. 10º - Qualquer ato antidesportivo praticado será levado ao conhecimento do departamento de esportes para 

procedimentos disciplinares.  

 

III. DO TEMPO DE JOGO 

Art. 11º - Recreação estipula em loco, formato adequado, conforme quantidade de pessoas, adotando rodizio para 

que todos possam jogar. 

Art. 12º - Para rachões acima de 2 (dois) times o tempo será de 1 set de 25 pontos por partida, onde o time vencedor 

permanece em quadra. 

Art. 13º - A ordem dos times é conforme a ordem de chegada. 

 

 

                      A direção. 
 

 

REGULAMENTO DE VOLEIBOL 


