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DEFINIÇÃO

Esportes com rede divisória ou parede de rebote são

modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou

arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra

adversária sobre uma rede, ou rebatendo contra uma parede.

Essa maneira de atravessar a bola ou o objeto, deve dificultar a

interceptação da defesa do adversário e fazer com que a bola

ou o objeto toque o chão para que o ponto seja computado.

(GONZÁLEZ e BRACHT, 2012).



QUAIS SÃO ESSAS MODALIDADES?

o Voleibol

o Badminton

o Vôlei de Praia

o Tênis

o Tênis de mesa

o Squash

o Peteca

o Raquetebol



O Voleibol

O Vôlei foi criado em 1895, pelo americano William G.

Morgan;

ACM na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados 

Unidos;

O primeiro nome deste esporte foi mintonette.

Primeiras regras publicadas em artigo em 1896 por J. Y. 

Cameron



O Voleibol

O Vôlei começou a ser difundido para outros países a partir

de 1900, chegando primeiro ao Canadá.

Sendo posteriormente desenvolvido em outros países, como 

na China, Japão (1908), Filipinas (1910), México entre outros 

países europeus, asiáticos, africanos e sul americanos.

Chegou na américa do sul em 1910 no Peru.



O Voleibol

Em 20 de abril de 1947 foi criada a Federação internacional

de Voleibol (FIVB) em París.

Sendo seu primeiro presidente o francês Paul Libaud.

Países Fundadores: França, Brasil, Holanda, Hungria, Itália,

Egito, Estados Unidos entre outros.



O Voleibol

O primeiro campeonato mundial foi disputado em Praga, na 

Tchecoslováquia, em 1949, vencido pela Rússia.

Em setembro de 1962, no Congresso de Sofia, o volley ball foi 

admitido como esporte olímpico.

Sua primeira disputa foi na Olimpíada de Tóquio, em 1964, 

com a presença de 10 países no masculino.

A Rússia sagrou-se campeã no Masculino e o Japão no 

Feminino



Principais Regras do Voleibol

O vôlei é formado por duas equipes com 6 jogadores em 

cada. No total, são 12 jogadores. Existem ainda 6 jogadores 

reserva.

Uma partida é constituída de 5 sets;

Não existe tempo pré-determinado para cada set;

Cada set tem um máximo de 25 pontos com uma diferença 

mínima de 2 pontos;



Principais Regras do Voleibol

Após o saque, a equipe só pode tocar três vezes na bola;

Ganha a equipe que vencer três sets; 

Em caso de empate em 2 sets para cada equipe será 

disputado um 5° set para a definição do vencedor da 

partida, sendo sua pontuação até 15 pontos ou caso seja por 

uma diferença de dois pontos.

Cada equipe possui um técnico.
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