
 

 
 
 

 
 

Protocolo de jogo 
 

Categorias de Base 
 
Antes do início do jogo: 
 
� 12 minutos: Os árbitros inspecionam a altura e tensão da rede, bem como a 

posição correta das antenas e faixas laterais. 
� 11 minutos: Sorteio. Os capitães de ambas as equipes se apresentam junto à 

mesa do apontador, assinam a súmula e participam do sorteio. Os árbitros se 
posicionam na linha lateral ao lado da mesa do apontador, junto à rede.  

� 10 minutos: As equipes se posicionam nas respectivas linhas de fundo e o 
primeiro árbitro apita autorizando a confraternização no centro da quadra.  

� 09 minutos: As equipes dispõem de seis minutos para aquecimento em 
conjunto na rede. 

� 03 minutos: O primeiro árbitro apita encerrando o aquecimento, as equipes 
dirigem-se aos bancos de reservas.  

� 02 minutos: O segundo árbitro receberá dos técnicos a formação inicial das 
equipes, entregando-as ao apontador. 

� 01 minuto: Os árbitros dirigem-se aos seus respectivos lugares e convocam as 
equipes para o início da partida.     

� 30 segundos: O segundo árbitro envia as bolas para os boleiros e confere a 
ordem de saque. 

� 0 segundo: O primeiro árbitro apita e sinaliza autorizando o primeiro saque. 
 
No final do jogo 

 
� Os 12 (doze) jogadores de cada equipe, dirigem-se à rede para a 

confraternização com adversários e arbitragem. 
� Após a confraternização os árbitros dirigem-se à mesa do apontador para 

cumprir as tarefas administrativas. 
� Os capitães deverão se dirigir à mesa do apontador para a conferência, 

aprovação e assinatura da súmula. 
� Após o encerramento da súmula o 2º árbitro entregará as vias pertencentes a 

cada equipe. 
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