
 

  
 

 

pág. 1  de  1

 VOLEIBOL 

 

1.  O fundamento usado para darmos início ao jogo de voleibol é o saque. 

2.  Os principais fundamentos do voleibol são: o toque, o saque, a manchete e a cortada. 

3.  No voleibol, após um bloqueio, o time defensor poderá dar 3 toques na bola, de forma alternada. 

4.  O objetivo do jogo de voleibol é fazer com que a bola toque o chão do time adversário. 

5.  No vôlei, a equipe de dentro da quadra é composta por 6 jogadores. 

6.  No vôlei, o jogador líbero tem apenas a função de defender. Dessa forma, ele não poderá exercer a função de atacante 

na tentativa de fazer pontos. 

7.  Para vencer uma partida de voleibol, a equipe deverá vencer 3 sets em uma partida. A partida poderá chegar, no 

máximo, a 5 sets. 

8.  Cada set tem um máximo de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos 

9.  Se a partida ficar empatada em 2 a 2, ela vai para o último set, o “tie break”. Este será mais curto, com até 15 pontos. 

10.  O fundamento da manchete é realizado com as mãos e os antebraços unidos e com os braços estendidos, para que a 

bola não toque o chão. 

11.  No voleibol, o saque é feito para reiniciar o jogo e é executado no fundo da quadra, fora da zona de jogo. 

12.  Existem diferentes tipos de saque: saque por baixo ou saque por cima.  

13.  A quadra de jogo constitui um retângulo medindo 18m x 9m e é circundada por uma zona livre com, no mínimo, 3 m de 

largura em todos os lados do retângulo. 

14.  A rede é instalada a uma altura de 2,43m para jogos masculinos e de 2,24m para jogos femininos. 

15.  Quando a equipe receptora ganha o direito de sacar, seus jogadores efetuam uma rotação, avançando uma posição, 

sempre no sentido horário. 

16.  O Dia Nacional do Vôlei é 27 de junho. 

17.  As primeiras bolas de vôlei eram feitas com uma câmara de bola de basquete coberta com couro, o que as deixava bem 

mais pesadas. 
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