Nota Oficial nº 002-2016
O Presidente da Confederação Brasileira de Peteca, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Estatuto, e
Considerando que a Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de novembro de 2015 aprovou, em
caráter experimental para o ano de 2016, alterações nas Regras Oficiais;
Considerando ainda a necessidade de divulgação e de padronização dos procedimentos decorrentes
da decisão da AGO,

Resolve
Explicitar o que foi decidido a fim de que todo o Sistema de Administração e de Prática do Esporte
da Peteca passe a adotar oficialmente o que foi deliberado, conforme disposições que se seguem:
1

A partida é definida em melhor de três sets, consagrando-se vencedora a equipe que ganhar
dois sets.

2

Todos os sets da partida serão disputados pelo sistema de pontos corridos.

3

A equipe que saca tem o tempo de 20 (vinte) segundos para concretizar o ponto.

4

A equipe que saca marca ponto quando faz a peteca cair na quadra adversária antes do
término do tempo de 20 (vinte) segundos e perde ponto pelo erro, por falta cometida ou pelo
decurso do tempo de 20 (vinte) segundos, transferindo, nesse caso, a vantagem do saque para
a equipe adversária.

5

Nos dois primeiros sets as equipes trocarão de lado na quadra quando a contagem atingir 12
(doze) pontos e no terceiro set, se houver, quando atingir 8 (oito) pontos.

6

Os dois primeiros sets se resolvem quando uma das equipes atingir a contagem de 25 (vinte e
cinco) pontos, obrigatoriamente com 2 (dois) pontos de diferença.

6.1

No caso da contagem de um dos dois primeiros sets chegar a 25 (vinte e cinco) pontos com a
diferença de apenas 1 (um) ponto, o set se resolverá somente quando uma das equipes
conseguir a diferença de 2 (dois) pontos.

7

O terceiro set, quando houver, se resolve quando uma das equipes atingir a contagem de 15
(quinze) pontos, obrigatoriamente com 2 (dois) pontos de diferença.

7.1

No caso da contagem do terceiro set chegar a 15 (quinze) pontos com a diferença de apenas 1
(um) ponto, o set se resolverá somente quando uma das equipes conseguir a diferença de 2
(dois) pontos.

8

Ficam mantidas todos os demais dispositivos da Regra Oficial, em sua versão publicada em
31 de dezembro de 2013.

9

A Assembleia Geral Ordinária que será realizada em novembro do ano de 2016 avaliará as
alterações adotadas em caráter experimental e deliberará sobre o assunto.

10

A Confederação Brasileira de Peteca resolverá eventuais questões de interpretação das
mudanças da Regra Oficial aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de
novembro de 2015.

Belo Horizonte, 1° de janeiro de 2016.
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