O VOLEIBOL
NO MUNDO

Meu Fanzine

O INÍCIO
ORIGEM:
O voleibol foi fundado em 1895 pelo americano
William Morgan, então diretor de educação
física da Christian Youth Association (ACM) na
cidade de Holyoke, Massachusetts, nos Estados
Unidos. O primeiro nome desse esporte, que
estava destinado a se tornar um dos maiores do
mundo, foi mintonette. Naquela época, o
esporte da moda era o basquete, criado apenas
quatro

anos

antes,

mas

se

espalhou

rapidamente. Porém, foi um jogo muito
cansativo para os idosos. Conforme sugerido
pelo pastor Lawrence Rinder, Morgan veio com
um jogo menos estressante para os membros
mais velhos do YMCA e colocou uma rede
parecida com tênis a 1,98 metros, que foi
atingida por uma câmera de basquete, assim o
jogo de vôlei nasceu.

AS REGRAS
PRINCIPAIS REGRAS:
Cada equipe possui um técnico.
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.
Em caso de empate no set no final (24 x 24), a
partida continua até que a diferença de dois
pontos seja atingida (26 x 24, 27 x 25, etc.).
Após o saque, a equipe só pode tocar três vezes
na bola.
Ganha a equipe que vencer três sets.
Se houver empate nos sets (2x2) o 5º set será
decisivo até 15 pontos.

A QUADRA

MEDIDAS:
A quadra oficial de vôlei é retangular com
dimensões: 18 x 9 metros. Normalmente, a
quadra de vôlei é laranja, circundada por uma
pequena parte de verde. A área ao redor do
estádio é chamada de "zona franca" e tem pelo
menos 3 metros de largura em todas as
direções. É dividido por uma linha chamada
linha central, que tem cerca de 10 metros de
comprimento verticalmente. As duas equipes
estão localizadas em ambos os lados da
quadra.

PRINCIPAIS
COMPETIÇÕES
A Liga Internacional de Voleibol é um jogo
internacional de voleibol questionado pelo
grupo da Federação Internacional de
Voleibol

(FIVB),

que

é

a

agência

governamental global para o esporte. A
primeira competição teve início em maio
de 2018, e a etapa final foi realizada em
Lille, na França, em julho do mesmo ano. A
criação da competição foi anunciada no
projeto conjunto da FIVB, IMG e 21
federações nacionais em outubro de 2017.
A Liga das Nações substituiu a Liga
Mundial,

que

é

uma

competição

internacional anual que começou de 1990
a 2017.

Mas também temos as olipíadas, e a Copa do
Mundo que ocorrem de 4 em 4 anos, com 2 anos
de diferença entre um e outro.

CURIOSIDADES
JOGADOR MAIS ALTO DA HISTÓRIA:
Morteza Mehrzad tem 29 anos e é o jogador de
vôlei mais alto do mundo. Mesmo jogando
sentado. O iraniano tem 2,46m e é a grande
estrela do time de vôlei sentado do Irã que
disputa os Jogos Paraolímpicos do Rio de
Janeiro.

PARTIDA MAIS LONGA:
O jogo mais longo da
história do voleibol, que
acontece nas Olimpíadas
de Montreal, em 1976,
quando a Polônia venceu a
União Soviética por 3 a 2,
Na
época
existia
a
vantagem para a decisão
dos pontos e a partida
durou 4h36min.

CURIOSIDADES
JOGADORA NEGRA IMPORTANTE
PARA A HISTÓRIA DO VÔLEI:
Uma verdadeira lenda vida da
modalidade, a ponteira Alejandrina
Mireya
Luis
Hernández
é, certamente, a melhor jogadora de
todos os tempos. Nascida na cidade
de Camaguey, no interior de
Cuba, deu os primeiros passos no
vôlei quase por acaso, já que muitos
duvidavam da capacidade daquela
menina
tão
baixinha
para
saltar, bloquear e atacar.

