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NOTA OFICIAL Nº 09/2021 – CE/SER - 33º JOJUPS - ETAPA ESTADUAL 
 

 O Governo do Paraná, Secretaria de Estado de Educação e Esporte/Paraná Esporte, 
Coordenação de Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições 
legais:  
 

 
INFORMA: 
 
 
 

01)  Voleibol – Regulamento Técnico – correção dos critérios de desempate, 
conforme segue (em vermelho/amarelo as correções): 
 

8.2.1 Os grupos deverão ser igualados e o resultado das equipes excluídas no grupo não serão 
computadas.  
8.2.2. 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 8.2.3. 

8.2.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 8.2.2, passar-
se-á aos critérios específicos descritos a seguir: 

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

8.2.3.2. Média de pontos average (número de pontos recebido divididos pelo número de 
pontos feitos, dividido pelo número de jogos). Classifica-se o menor coeficiente. 

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

8.2.3.4. Média de sets contra (número de sets recebidos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

8.2.3.5. Média de pontos pró (nº de pontos feitos dividido pelo número de jogos efetuados na 
fase). Classifica-se o maior coeficiente; 

8.2.3.6. Média de pontos contra (número de pontos recebidos dividido pelo número de 
jogos efetuados na fase) Classifica-se o maior coeficiente; 

8.2.3.7. Sorteio. 

 
 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  
 

Curitiba, 24 de outubro de 2021 20hs 
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PARANÁ ESPORTE 
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Supervisor de Esporte de Rendimento 
PARANÁ ESPORTE 
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