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NOTA OFICIAL Nº007/2018 – SEET/CE/SER/JAPS – DIVISÃO “B” 

 

    O Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Coordenação 

de Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais:  

 

Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são alterações ou inclusões. As alterações publicadas 
nesta nota irão constar do regulamento consolidado que será publicado no link a seguir: 
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 

 

C O M U N I C A 

 

    Inclusões e alterações abaixo na redação no Regulamento Geral do 60º Jogos Abertos do 

Paraná / Divisão “B” 2018: 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

 

CAMPEONATO DE VOLEIBOL 
 
6. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes serão utilizados os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
a. Para os grupos que o número de equipes for igual: 

• A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a partir 
do item c. 

b. Para os grupos que o número de equipes for diferente: 

• Os grupos deverão ser igualados e o resultado do último classificado no grupo não será 
computado. 

• A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a partir 
do item c. 

c. Média de sets average (número de sets recebidos, dividido pelo número de sets feitos, dividido pelo 
número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

d. Média de sets pró (número de sets feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

e. Média de pontos pró (número de pontos feitos, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

f. Sorteio 
g. Observações: 

• Quando na formula a equipe constar com zero sets/pontos feitos (+), esta equipe ficara fora da 
disputa, independentemente do número de set/pontos recebidos (-); 

• Quando na formula a equipe constar com zero sets/pontos recebidos (-) e o número de 
set/pontos feitos (+) for superior a zero, esta equipe será a classificada; 

• Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de 
classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 

 
DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

Curitiba, 13 de Agosto de 2018. 

 

Cristiano Barros Homem Del Rei           Emerson Luis Venturini de Oliveira 

SEET / Coordenação de Esporte        SEET / CE / Supervisão Esporte Rendimento 
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Secretário de Estado do Esporte e do Turismo
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