
TWO END COURT JUDGES – New system – 
DOIS JUÍZES DE LINHA NO FUNDO DE QUADRA – Novo sistema 

(Only for competitions were the Challenge System is in use) 
(Apenas para competições onde o Sistema de Desafio esteja em uso) 

 
To be tested during 2019 VNL Round Robin and VNL Finals: A ser testado durante a fase 
classificatória e as finais da Liga das Nações 
 
 
Main Goals: Principais objetivos 
 

o To reduce the percentage of mistakes in judgment of Ball In/ Out by leaving this decision to 
the First Referee/Challenge System. Reduzir o percentual de erros de julgamento de Bola 
Dentro/Fora, atribuindo essa decisão ao Primeiro Árbitro/Sistema de Desafio. 
 

o To reduce the percentage of missed block touches, missed defence touches by having a very 
good point of view from the end of the court. Reduzir o percentual de perda dos toques de 
bloqueio e toque na defesa, proporcionando um melhor ponto de vista/ângulo de visão a 
partir do fundo de quadra. 
 

o To provide better judgement on balls passing into court from over the antenna or outside 
the crossing space. Proporcionar um melhor julgamento nas bolas que cruzam o plano da 
quadra sobre a antena ou por fora do espaço de cruzamento. 

 
 
New denomination: Nova denominação: 
 

o End court Judges Juiz de Fundo de Quadra - JFQ 
 
 
Quantity of Officials: Quantidade de oficiais: 
 

o 2 ECJ per match plus 1 reserve 2 JFQ por jogo, mais 1 reserva 
 
 
Location: Posicionamento: 
 

o At the mid-point of the advertising boards at the end of the Free Zone on each court – 
avoiding the line shot of the Hawk Eye camera (see diagram below). No ponto médio entre 
as placas de publicidade até o fim da Zona Livre em cada quadra – evitando encobrir a 
câmera do Hawk Eye (ver diagrama abaixo). 
 

o The ECJ are not restricted to being in a static position but are able to move slightly (e.g. 1 
metre to either side) to obtain the best optical angle to see – however, exaggerated 
movements should be avoided. O JFQ não está restrito a permanecer estático, podendo 
mover-se levemente (ex. 1 metro para cada lado) para obter o melhor ângulo de visão – no 
entanto, movimentos exagerados devem ser evitados. 
 



o The ECJ should still be mindful of staying out of sight of the serving player. O JFQ deve estar 
atento para permanecer fora da área de ação do sacador. 

 
Authority: Atribuições: 
 

o Specific functions are to control: Funções específicas para controlar: 
- Block touches. Toques no bloqueio 
- Defence touches. Toques na defesa 
- Illegal crossing of the ball outside the Crossing Space. Cruzamento ilegal da bola por fora 

do Espaço de Cruzamento. 
- Ball IN/OUT on the side lines (secondary function). Bola DENTRO/FORA nas linhas 

laterais (função secundária). 
 
 
Remarks: Observações: 
 

o The First Referee is encouraged to take decisions of ball in/out on his/her own and, in case 
of doubt he/she can challenge him/herself or request immediate help from the Challenge 
Referee. O Primeiro Árbitro deverá tomar suas decisões de bola dentro/fora por seu 
convencimento pessoal e, em caso de dúvida, poderá desafiar sua própria decisão ou 
requerer auxílio do Árbitro de Desafio. 
 

o Collection of data: FIVB Supervisor to add at his/her final report the statistics provided by 
Hawk Eye after each match, on Challenges requested (with description of success / 
unsuccess) for ball in/out and block touches. Banco de dados: O supervisor da FIVB 
acrescentará ao seu relatório final as estatísticas fornecidas pelo Hawk Eye após cada 
partida, nos pedidos de Desafio requisitados (com descrição de bem sucedido/mal 
sucedido) para bola dentro/fora e toques no bloqueio. 
 

 
 



 
Training/selection: Treinamento/seleção: 
 

o The selection of the ECJ must as a priority use those experienced Line Judges who have 
participated in FIVB top events before (like VNL, World League, World Grand Prix, World 
Championships, etc.). A seleção dos JFQ se dará prioritariamente entre aqueles que tenham 
experiência como Juízes de Linha com participação nos principais eventos da FIVB (como a 
Liga das Nações, Liga Mundial, Grand Prix, Campeonatos Mundiais, etc.) 
 

o The training should be based on the repetition of exercises and practice matches in order 
that they can become comfortable in their new location. The main concept for their correct 
location is to avoid blocking the shooting angle of the Challenge cameras (based on the 
Hawk Eye camera layout). O treinamento será baseado na repetição de exercícios e prática 
de jogo de forma que possam estar confortáveis no seu novo posicionamento. O ponto 
principal para seu correto posicionamento é evitar encobrir as imagens e ângulos das 
câmeras de Desafio (baseado no layout de câmeras do Hawk Eye). 

 
o The Local Referee Manager is responsible for training the ECJ. Then, at the arrival of the 

International Referees, they will check and correct if necessary, the positioning and 
movements of the ECJ at the time of the Referee Clinic. O Coordenador Local de Arbitragem 
é responsável pelo treinamento dos JFQ’s. Então, na chegada dos Árbitros Internacionais, 
eles irão conferir e corrigir se necessário, o posicionamento e os movimentos dos JFQ’s no 
momento da Clínica de Arbitragem. 

 
 
 

FIVB Refereeing & Rules of the Game Commission 

 
 


