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Sobre a IQA (International Quidditch Association) 
 

Missão 
 
A IQA é responsável pela governança e sustentabilidade do Quadribol e fornece liderança 
responsiva e eficaz para apoiar o desenvolvimento do esporte em todo o mundo. 
 
Através do Quadribol enquanto esporte, a IQA se esforça para melhorar a educação de 
gênero em todos os esportes e comunidades, promover a igualdade e a diversidade, além 
de promover um amor pela leitura em todas as idades. A organização trabalha para 
promover o engajamento, liderança e a atividade entre jogadores e potenciais jogadores 
onde quer que eles sejam encontrados. 

 

História 
 
O Quadribol da vida real foi criado em uma tarde ensolarada de domingo em 2005 por 
Xander Manshel e por Alex Benepe, estudantes na faculdade de Middlebury em Vermont, 
EU. Seu ocioso passatempo de domingo lançou as bases para o esporte de contato e 
pioneiro na questão de inclusão de gênero jogado hoje. Eles começaram a jogar 
regularmente intramuros, e em 2007 realizou-se o primeiro jogo inter-colegial. 
 
Em 2008, ocorreu um campeonato, na época chamado de Copa do Mundo, com a 
participação de 13 equipes, com uma equipe da Universidade McGill de Quebec, Canadá, 
foi o primeiro competidor não-americano que o esporte tinha visto. À medida que mais 
escolas criaram equipes e diversos meios de comunicação começaram a tomar 
conhecimento da existência do esporte, ficou claro que o esporte precisava de uma 
liderança mais formal. A IQA, que também funcionou como o órgão organizador dos EUA, 
foi incorporada como um negócio sem fins lucrativos em 2010. 
 
Em 2011, a IQA organizou a Copa do Mundo V em Nova York, um torneio de 96 equipes 
com competidores dos EUA, Canadá, Finlândia e mais de 10.000 espectadores. No 
mesmo ano, a recém-formada Associação Australiana de Quadribol organizou seu 
primeiro grande torneio e o primeiro evento fora da América do Norte, a Copa QUAFL, 
em Nova Gales do Sul. 
 
Em 2012, a IQA hospedou equipes nacionais dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
França e Austrália em Oxford, Inglaterra, para os Global Games inaugurais, um torneio 
bi-anual mostrando os talentos dos melhores jogadores de todo o mundo, o que ocorreu 
ao lado de uma cerimônia da tocha para os Jogos Olímpicos de Londres. Os jogos 
estimularam o interesse e o crescimento no quidditch em toda a Europa, e as 
organizações nacionais que governam o esporte surgiram em todo o mundo. 
 
A segunda edição dos Global Games ocorreu em 2014 em Burnaby, Colúmbia Britânica, 
Canadá. Sete países competiram pela glória ante centenas de fãs no campo e milhares 
mais online. Também nesse ano, a antiga IQA se re-lançou como US Quidditch para 
gerenciar o esporte nos EUA e estabeleceu uma equipe de transição dedicada para 
construir uma nova IQA com um foco exclusivamente internacional. 
 
Em 2016 a terceira edição dos Global Games foi nomeada para IQA World Cup (Copa do 
Mundo da IQA). A competição ocorreu em Frankfurt, Alemanha, e apresentou 21 times 
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de quatro continentes diferentes. A Austrália sagrou-se campeã ao vencer os antigos 
bicampeões, os Estados Unidos. 
 
 A IQA atende a aproximadamente 20 organizações e países praticantes de Quadribol 
em seis continentes, assim como os milhares de jogadores e fãs que esses grupos 
representam. 
 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
O esporte do quadribol tem visto recentemente uma intensa expansão internacional. Com 
21 equipes competindo na Copa do Mundo de Quadribol IQA 2016, a necessidade de um 
livro de regras codificado e singular para que se regule através do mesmo a competição 
internacional nunca foi tão importante. 
 
Enquanto o esporte se expande e evolui, a responsabilidade do livro de regras de 
acompanhar o ritmo ao endereçar desenvolvimentos de rápida progressão da forma como 
o esporte é jogado permanece. O livro de regras deve ser proativo e capaz de endereçar 
as questões de segurança e de jogo de um esporte que continua a evoluir em ritmo sem 
precedentes, em todos os continentes ao redor do mundo. 
 
O quadribol não é mais apenas um esporte de fundo de quintal: pode ser jogado em 
campo aberto ou para um público de milhares. Quaisquer que sejam as condições de 
jogo, o livro de regras precisa ter uma resposta consistente para como o jogo deve 
funcionar. 
 
Esse livro de regras é baseado no nono livro de regras da USQ e seu conteúdo central 
será familiar para vários seguidores e jogadores experientes. Contudo, há algumas 
mudanças que levam em consideração a natureza do jogo internacional, colocando a 
segurança dos jogadores e a integridade do jogo como pontos focais do livro de regras. 
 
Para aqueles de vocês que sejam novos ao esporte do quadribol, recomendamos que 
aprendam as regras básicas com amigos, companheiros de time e a partir da visão geral 
em 1.1 Quadribol: uma visão geral antes de ler a totalidade deste livro de regras. É claro 
que esta é uma simples recomendação, você é bem-vindo a mergulhar de cabeça!   
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Livro de Regras 
 

1. O BÁSICO DO JOGO 
 

1.1. QUADRIBOL: UMA VISÃO GERAL 
 

O quadribol é um esporte de contato com integração de gênero e uma mistura singular de 
elementos do rugby, queimado, luta greco-romana, flag football e outros esportes. Um time de 
quadribol é composto por pelo menos sete atletas que jogam com vassouras entre as pernas 
durante todo o tempo. Enquanto o jogo pode parecer caótico para um observador casual, uma 
vez familiarizado com as regras básicas, o quadribol torna-se um esporte empolgante de se 
assistir e ainda mais empolgante de se praticar. 

1.2. VISÃO GERAL DAS POSIÇÕES 

Cada equipe possui três artilheiros, dois batedores e um goleiro em jogo durante todo o tempo. 
Cada time coloca um apanhador em jogo ao final da espera dos apanhadores. 

1.2.1. Visão geral do artilheiro 

Artilheiros em jogo por equipe: Três 

Bola de uso: Goles 

Cor da testeira: Branca 

Objetivo: Arremessar, chutar ou de qualquer forma passar a goles através dos aros do 
time adversário para marcar 10 pontos. 

 

1.2.2. Visão geral do goleiro 

Goleiros em jogo por equipe: Um 

Bola de uso: Goles 

Cor da testeira: Verde 

Objetivo: Evitar que adversários arremessem, chutem ou de outra forma impulsionem a 
goles através dos aros do seu time. 
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1.2.3. Visão geral do batedor 

Batedores em jogo por equipe: Dois 

Bola de uso: Balaço 

Cor da testeira: Preta 

Objetivo: Arremessar, chutar ou de qualquer forma impulsionar o balaço para romper com 
o fluxo do jogo queimando outros jogadores. 

 

1.2.4. Visão geral do apanhador 

Apanhadores em jogo por equipe: Um 

Bola de uso: Pomo 

Cor da testeira: Amarela 

Objetivo: Remover o pomo do corredor do pomo para marcar 30 pontos e encerrar o 
período. 

 

1.3. VISÃO GERAL DO JOGO 

1.3.1. Jogadores de goles 

A. Os artilheiros e goleiros, também conhecidos como jogadores de goles, tentam 
marcar gols e evitar que o outro time marque gols com a goles. Cada gol vale 10 
pontos. 

B. Jogadores de goles avançam a bola pelo campo correndo com ela, a passando 
para companheiros de equipe ou a chutando. 

C. Jogadores de goles defendem se posicionando ou iniciando várias formas de 
contato físico legal com outros jogadores de goles. 

D. Enquanto estiver dentro da área de goleiro de seu time, o goleiro é imune ao 
efeito de queimada e tem diversos outros poderes especializados (ver 7.3.3.2. 
Poderes específicos do goleiro). Durante esse período, o goleiro é considerado 
um goleiro protegido. Em qualquer outra situação, a posição do goleiro funciona 

da mesma forma que a do artilheiro. 
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1.3.2. Jogadores de balaço 

A. Os batedores usam bolas chamadas balaços para romper com o fluxo do jogo 
“queimando” qualquer jogador do time adversário que não tenha imunidade de 

queimada (ver 5.2.8. Imunidade de queimada). 

B. Qualquer jogador acertado por um balaço impulsionado por um adversário está 
fora do jogo até completar o procedimento de queimada, a não ser que tenha 
imunidade de queimada (ver 5.3. Procedimento de queimada) 

 

1.3.3. Jogadores de pomo 

A. Os apanhadores tentam remover o pomo do corredor do pomo para marcar 30 
pontos e encerrar o período. 

B. O pomo é a bola presa à alça do short do corredor do pomo, um atleta neutro 
e árbitro vestido de amarelo, cujo dever é manter-se imparcial em relação a ambos 
os times enquanto evita ser apanhado durante o maior tempo possível. 

C. Pegar o pomo vale 30 pontos e sua apanhada encerra o período. Os três 
períodos são “tempo regular”, “prorrogação” e “segunda prorrogação”. Se o placar 
estiver empatado após qualquer apanhada de pomo, o jogo segue para o próximo 
período. 

 

1.4. VISÃO GERAL DAS FALTAS 

A partir do momento em que os jogadores entram na área de jogo para uma partida até após o 
final da mesma, jogadores são proibidos de praticarem certos atos chamados de faltas. 
Jogadores que cometam uma falta enfrentam diferentes consequências dependendo da 

severidade da infração. 

 

1.4.1. Advertência 

Um árbitro pode aplicar uma advertência a jogadores por ações que o árbitro entenda 
como "sem prejuízo, sem falta" (6.4.1.10. Sem prejuízo, sem falta) e pode advertir 
jogadores a qualquer momento na tentativa de prevenir a ocorrência de ações ilegais 
(6.4.1.11. Advertências). 
 

1.4.2. Volta aos aros 

Uma falta de retorno aos aros indica que um jogador deve cessar sua participação ativa 
no jogo e completar o procedimento de queimada (ver 5.3. Procedimento de queimada). 

 



13 
 

1.4.3. Inversão de posse 

Uma infração de inversão de posse indica que a posse da bola está sendo cedida ao 
time adversário (ver 6.4.1.2. Procedimento de inversão de posse). 

 

1.4.4. Cartão azul 

Um cartão azul indica que um jogador deve passar um minuto do tempo de jogo na área 
de infração e que sua equipe deve jogar com um jogador a menos durante esse minuto. 
Se a equipe adversária pontuar antes que esse minuto expire, o jogador pode ser liberado 
antes e retornar ao jogo. Cartões azuis não se acumulam para tornarem-se penalidades 
maiores. 

 

1.4.5. Cartão amarelo 

Um cartão amarelo indica que um jogador deve passar um minuto do tempo de jogo na 
área de infração e que sua equipe deve jogar com um jogador a menos durante esse 
minuto. Se a equipe adversária pontuar antes que esse minuto expire, o jogador pode ser 
liberado antes e retornar ao jogo. Um jogador que cometa duas infrações de cartão 
amarelo em uma mesma partida deve receber um cartão vermelho. 

  

1.4.6. Cartão vermelho 

Um cartão vermelho indica que um jogador é barrado do restante da partida e que sua 
equipe deve jogar dois minutos inteiros do tempo de jogo com um jogador a menos. 

  

1.4.7. Expulsão 

Um árbitro pode expulsar um jogador por graves violações às regras. 

  

1.5. A REGRA DE GÊNERO DO MÁXIMO DE QUATRO 

Em uma partida de quadribol é permitido que cada equipe tenha um máximo de quatro jogadores, 
incluindo o apanhador, quando colocado em jogo, que identifiquem-se com o mesmo gênero em 
atividade de jogo no campo ao mesmo tempo. O gênero com que um jogador se identifica é 
considerado como o gênero daquele jogador, que pode ou não corresponder com o sexo daquela 
pessoa. Essa regra é comumente referida como “a regra de gênero” ou "a regra do máximo de 
quatro". A IQA aceita aqueles que não se identificam com o sistema binário de gênero e 
reconhece que nem todos os nossos jogadores se identificam com “masculino” ou “feminino”. A 
IQA recebe de braços abertos as pessoas de todas as identidades e gêneros em nosso esporte. 
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2. O CAMPO 
 

2.1. O CAMPO 
 

2.1.1. Formato do campo 
O campo é composto por 3 partes: um retângulo e dois semi-círculos limitando a largura 
do retângulo. Com  os semi-círculos limitando o retângulo, o campo todo fica com formato 
de pílula. Esses limites criam a forma desejada para o campo, mas não restringem 
diretamente os jogadores à essa área. 
 

A. As linhas laterais e as linhas da área do goleiro - O retângulo forma a parte 
principal do campo. As arestas verticais do retângulo são as linhas laterais. As 
arestas horizontais do retângulo são as linhas da área do goleiro. 
 
B. Linhas de fundo e pontos de fundo - Uma linha de fundo é um semicírculo que 
se estende desde a linha da área do goleiro e junta cada extremidade da mesma 
linha da área do goleiro. O ponto médio de cada linha de fundo, o ponto ao longo 
do semicírculo que está mais afastado da linha da área do goleiro, é o ponto de 
fundo. Há duas linhas de fundo e dois pontos de fundo em um campo. 
 
C. Linha de meio de campo e marca central - O campo é dividido longitudinalmente 
em duas metades pela linha de meio de campo que junta os pontos médios das 
duas linhas laterais. A marca central é localizada no ponto médio da linha de meio 
de campo. 

 
2.1.2. Dimensões do campo 

  As dimensões da forma do campo (veja 2.1.1. Forma do campo) são as seguintes: 
 

A. Dimensões das linhas laterais 
 

i. Comprimento vertical do retângulo, ou linhas laterais (a distância de uma 
área do goleiro para a outra): 22 m. 
 
ii.Largura horizontal do retângulo (a largura da linha de meio de campo e 
ambas as linhas da área do goleiro): 33 m. 
 

B. Dimensões da área de fundo: 
 

i. Diâmetro do semicírculo (a largura das linhas da área do goleiro): 33 m. 
 
ii. Raio do semicírculo (da linha da área do goleiro até o ponto de fundo): 
16,5 m. 
 

C. Dimensões adicionais: 
 

i. Comprimento vertical do campo de um ponto de fundo ao outro: 55 m. 
 
ii. Comprimento vertical do campo de aro a aro: 33 m. 
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2.1.3. A Área do Goleiro 
 

2.1.3.1 Linhas da área do goleiro 
Duas linhas, que devem ser marcadas, conectando as linhas laterais e paralelas 
à linha de meio de campo. Medindo a partir dos pontos de fundo, essas linhas 
estão 16,5 m dentro do campo. Essas linhas estão há 11 m da linha de meio de 
campo. 

 
2.1.3.2 Extensão da área do goleiro 
Enquanto desmarcada fora do campo, a linha da área do goleiro se estende todo 
o caminho das bordas da área de jogo em cada lado. Cada área do goleiro se 
estende na direção do ponto de fundo naquele lado do campo (longe da linha de 
meio de campo) terminando no limite da área de jogo. 

 
2.1.3.3. Área do goleiro: própria vs. a do oponente 
A área de goleiro de um time é a que contém seus aros. A área de goleiro do time 
oponente é aquela que contém os aros nos quais o time tentará  fazer gols. 

 
2.1.4 Áreas de penalidade 
 

2.1.4.1. Áreas de penalidade 
Uma área de penalidade deve ser estabelecida em cada time. Cada área de 
penalidade deve: 
 
A. Estar no mesmo lado do campo que o mesário de placar. 
 
B. Estar no mesmo lado da linha de meio de campo que o banco do time. 
 
C. A área de penalidade de cada time é localizada na área de jogo, fora do campo. 
A área de penalidade de cada time é um quadrado de 5,5 m por 5,5 m que começa 
na linha de meio de campo e se estende ao longo da linha lateral do campo  na 
direção do banco do time (ver o diagrama em 2.1.4.2. para área de penalidade 
padrão). 
 
2.1.4.2. O tamanho e o posicionamento da área de penalidade podem ser 
ajustados de acordo com as necessidades do mesário de placar. 

 
2.1.5. Áreas de substituição e bancos dos times 
 

2.1.5.1. Áreas de suplentes 
Uma área de suplentes deve ser estabelecida para cada time. Cada área de 
suplentes é uma figura irregular com a borda do campo como um lado, a linha da 
área do goleiro como outro lado e os limites da área de jogo como outro. As áreas 
de suplentes devem fazer parte da área de jogo do lado de fora dos limites do 
campo. 
 
A. Os limites de cada área de suplentes são os seguintes: 
 

i. A linha de fundo do campo, dentro da área do goleiro. 
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ii. Os limites da área de jogo, dentro da área do goleiro, com a seguinte 
exceção: 
 

a. A substituição ativa deve ocorrer fora da área designada para 
banco do time. 
 

B. Jogadores dentro da área de suplentes: 
 

i. Jogadores e staff da equipe podem deixar o banco do time e entrar na 
área de suplentes durante o jogo, mas não devem permanecer fora do 
banco do time. 
 

2.1.5.2. Bancos dos times 
O banco do time é a parte dentro da área de suplentes onde todos os jogadores 
e funcionários da equipe, exceto o capitão, que estejam fora do jogo ou prestes a 
entrar em campo devem permanecer durante a maior parte do jogo. 
 
A. As seguintes pessoas e equipamentos devem permanecer dentro das áreas 
dos bancos dos times: 
 

i.  Todos os substitutos que não estão prestes a entrar em jogo ou que 
tenham saído de jogo; 
 
ii. Staff da equipe e técnicos, exceto o capitão. 
 
iii. Todo o equipamento extra do time. 

  
B. O banco do time deve ser um retângulo de 12 m por 2 m dentro da área de 
suplentes de cada time do mesmo lado do campo que a mesa do mesário de 
placar. Os limites do banco de cada time são os seguintes: 
 

i. Um segmento de 12 m do limite da área de jogo interceptando a linha da 
área do goleiro. 
 
ii. Um segmento de 12 m paralelo a 2 m do limite da área de jogo, 
interceptando a linha da área do goleiro. 
 
iii. Um segmento de 2 m da linha da área do goleiro. 
 
iv. Um segmento de 2 m conectando o limite de jogo à linha (ii) acima. 

 
C. Nenhum banco, mesa, ou qualquer outro objeto potencialmente perigoso ou 
difícil de mover é permitido na área do banco do time. 

 
 

2.1.6. Marcações de bolas 
Quatro marcações de bolas devem ser indicadas diretamente na linha de meio de campo. 
  

A. As primeiras duas marcações de bolas são 1 m em cada lado da marca  
 central. 
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B. As outras duas marcações de bolas são 8 m em cada lado da marca   
  central, a meio caminho entre a linha lateral e a marca central. 
 

C. Essas marcações devem ser marcadas por quatro pequenas linhas chamadas 
"marcas de bolas", interceptando a linha de meio de campo. 

 
2.1.7. Linhas adicionais do campo 
 

2.1.7.1. Linhas de gol  
A. As linhas de gol são posicionadas 16,5 m a partir da linha de meio de campo e 
11 m a partir dos pontos de fundo, e dentro do campo. 

 
B. Os aros são posicionados ao longo das linhas de gol e devem ser marcados de 
alguma forma. Essas marcas não devem interferir na estabilidade dos aros (ver 
2.2.1.3. Posicionamento de aros). 

  
2.1.7.2.  Linhas de início 
Duas linhas, que devem ser marcadas, paralelas à linha de meio de campo, que 
interceptam as linhas laterais. 

 
A. Cada linha de início é 3 m entre uma linha de gol e a linha da área do goleiro 
mais próxima. 

 
B. No caso das linhas de início não estarem marcadas, o árbitro principal deve 
indicar uma linha alternativa clara dentro da área do goleiro de cada time, para 
garantir que nenhum jogador em ambos os times receba uma vantagem durante 
o procedimento de início. 

 
 
2.1.8. As áreas de jogo e de espectadores 
 

2.1.8.1. A área de jogo 
A área de jogo é um retângulo circundando o campo, com o campo em seu centro. 

 
A. Esse retângulo deve ser: 
 

i. 44 m de largura e 66 m de comprimento. 
 
ii. O ponto médio do campo é no centro dessa área. O ponto médio é 22 
m e 33 m partindo dos lados do retângulo da área de jogo. 

 
B. A área de jogo deve ser livre de obstáculos e terreno perigoso. 

 
C. Durante o jogo, a área de jogo é reservada para: 
 

i. Jogadores e técnicos no elenco ativo dos times em jogo. 
 
ii. Árbitros inscritos para o jogo disputado no momento. 
 
iii. Equipe do torneio com acesso à área de jogo (por sua conta e risco)  ao 
critério do árbitro principal ou do diretor do torneio. 



18 
 

 
D. Nenhuma obstrução específica do torneio, como mesas de mesário de placar, 
deve ser armada dentro da área de jogo. 

 
E. Nenhum espectador deve entrar na área de jogo. 

 
2.1.8.1. A área dos espectadores 
Qualquer área fora da área de jogo é a área dos espectadores. Jogadores nunca 
não devem entrar na área dos espectadores, exceto nas seguintes situações (Ver 
7.2.5. A área dos espectadores): 

 
A. Jogadores recuperando a bola do jogo com permissão explícita de qualquer 
árbitro, ou se não parado pelo árbitro enquanto o jogador mais próximo tenta 
recuperar um balaço. 

 
B. Jogadores com permissão do árbitro principal para deixar a área de jogo por 
qualquer outro motivo. 

 
C. Jogadores em necessidade de atendimento médico. 

 
D. Jogadores que estão auxiliando outro jogador em necessidade de atendimento 
médico. 

 
2.1.9. Marcações do Campo 
Várias partes do campo e áreas adjacentes devem ser marcadas de uma forma clara. 
Essas marcações são normalmente feitas com cones ou linhas. 
 

A. As seguintes DEVEM ser marcadas de alguma forma: 
 

i. A área de jogo como descrita em 2.1.8.1. 
 
ii. A forma do campo como descrita em 2.1.1.1. 
 
iii. As linhas de gol como descritas em 2.1.7.1. 
 
iv. As linhas de início como descritas em 2.1.7.2. 
 
v. As áreas de penalidade como descritas em 2.1.4.1. 
 
vi. As marcas de bolas como descritas em 2.1.6.1. 
 
vii. A marca central como descrita em 2.1.1.C. 
 
viii. Os bancos dos times como descritos em 2.1.5.2. 
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2.2. OS AROS 
 
2.2.1. Especificações 
O aro de quadribol é a estrutura vertical e auto-suficiente por onde a goles deve passar 
para marcar um gol. 
 

2.2.1.1. Composição e construção dos aros 
 

A. Cada aro deve ser feito de um poste um único ciclo preso ao topo. Essas partes 
dos aros podem ser feitas de qualquer material, mas não deve ser perigoso para 
os jogadores. 

 
B. Um aro deve incluir uma base para manter o aro vertical. 

 
i. Essa base não deve afetar a altura do aro. 
 
ii. Se a base é feita de metal ou concreto, todo o material deve ser coberto 
por pelo menos 15 cm de estofamento macio. 

 
C. Aros devem ser independentes e aptos a suportar o jogo. 

 
D. Árbitros devem desaprovar qualquer aros que acreditem ser perigosos aos 
jogadores. 

 
2.2.1.2. Formato do aro 

 
A. Cada conjunto de aros deve ter postes de três alturas diferentes. 

 
i. Essas alturas devem ser 91 cm, 1,37 m e 1,83 m. 

 
B. Um ciclo deve estar fixado ao topo de cada poste. 

 
i. O diâmetro interno de cada ciclo deve ser entre 81 cm e 86 cm. 
 
ii. O anexo do ciclo não deve fazer com que a altura do poste exceda as 
medidas em 2.2.1.2.A.i. 

 
 

2.2.1.3. Posição do aro 
 

A. Três aros são posicionados em cada linha do gol. 
 

i. O aro de 1,83 m deve ser colocado no ponto central entre as duas linhas 
laterais, paralelo com o ponto médio na linha de meio de campo. 
 
ii. Os outros dois aros são colocados 2,34 m de distância para cada lado 
do aro de 1,83 m. 
 
iii. Observando os dois conjuntos de aros do meio de campo, o aro de 91 
cm deve estar na esquerda, e o aro de 1,37 m deve estar na direita. 
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2.3. BOLAS DE JOGO 

 
2.3.1. A goles 

 Regulamentações da goles - A goles deve ser: 
 

A. Uma bola esférica coberta de couro liso ou material similar e flexível com 12 ou 
mais gomos com câmara interna (como uma bola de vôlei). 
 
B. Não menos que 65 cm ou mais do que 67 cm em circunferência. 
 
C. A goles deve manter sua forma esférica e não pode ser nem totalmente inflada, 
nem tão murcha de forma que um jogador poderia segurá-la apertando o couro 
com uma só mão. Todas as goles usadas em uma partida devem ter as mesmas 
características no que diz respeito à circunferência, peso e pressão interna. 
 
D. Qualquer bola especificamente aprovada para ser usada como goles pela IQA 
é permitida. Goles aprovadas devem ir de encontro às diretrizes de tamanho e 
inflação. 
 

 2.3.2. Balaços 
 Regulamentações dos balaços - Os três balaços devem ser: 
 

A. Bolas esférica feitas de borracha flexível ou cobertas por material semelhante 
(como bolas de queimado ou dodgeball). 

 
B. 21,6 cm em diâmetro, 67,8 cm em circunferência. 

 
C. Capazes de manter sua forma esférica e não devem ser nem totalmente 
infladas, nem tão murchas de forma que um jogador poderia segurá-las apertando 
a borracha com uma só mão. 

 
D. Todos os balaço usados em uma partida deve ter as mesmas características 
no que diz respeito à circunferência, peso e pressão interna. 

 
E. Qualquer bola especificamente aprovada para ser usada como balaço pela IQA 
é permitida. Balaços aprovados deve ir de encontro às diretrizes de tamanho e 
inflação. 

 
 2.3.3. O pomo 
 Regulamentações do pomo - O pomo deve ser: 
 

A. Uma bola esférica com superfície uniforme com cobertura de tecido (como uma 
bola de tênis). 

 
B. 21 cm em circunferência. 

 
C. Colocado dentro de um meião. 

 
i. O meião deve ter um comprimento visível e desobstruído de 25 - 30 cm. 
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ii. O meião pode ter nó ou nós, mas não a ponto que seu comprimento 
exposto seja menor que 25 cm. 

 
D. O meião contendo o pomo deve ser colocado dentro do ou preso ao calção do 
corredor do pomo de maneira firme e que permita a sua retirada por parte do 
apanhador. 

 
2.4. VASSOURAS 

 
 2.4.1. Regulamentações das vassouras 
 A vassoura: 
 

A. Deve consistir de um mastro rígido (normalmente feito de madeira ou plástico). 
 
i. Esse mastro pode ter cerdas feitas de plástico, grãos, madeira ou outro 
material acoplado à extremidade traseira da vassoura. A extremidade 
traseira deve estar posicionada atrás do jogador. 

 
ii. Esse mastro deve ter entre 81 cm e 106 cm de comprimento, excluindo 
o comprimento das cerdas. 

 
B. Não pode ter comprimento total, incluindo as cerdas, que exceda 122 cm. 

 
C. Não pode ter farpas ou pontas afiadas. 

 
D. Não pode estar acoplada ao corpo, roupa ou qualquer outro equipamento do 
jogador. 

 
E. Caso tenha sido especificamente aprovada para uso em jogo pela IQA, é 
permitida. Vassouras aprovadas devem seguir as diretrizes de comprimento e 
segurança. 

 
 2.4.2 Vassouras quebradas 

Caso uma vassoura quebre no decorrer da partida, o árbitro deve interromper o jogo 
imediatamente e ela deve ser substituída antes que seu jogador realize qualquer jogada. 
 
Penalidade: Vermelho: Qualquer jogador que conscientemente realizar uma nova 
jogada de qualquer tipo com uma vassoura quebrada deve receber um cartão vermelho.  

 
2.4.2. Providenciando vassouras 
O diretor do torneio de uma partida é responsável por oferecer vassouras seguras, na 
mesma quantidade e de comprimento e peso idênticos para ambas as equipes. As 
equipes podem escolher por providenciar suas próprias vassouras, a não ser que isso 
seja proibido pela política do torneio, tendo sido determinado antecipadamente pelo 
diretor do torneio. 

 
2.5. EQUIPAMENTO DOS JOGADORES 
 
 2.5.1. Segurança 

Jogadores não podem usar qualquer equipamento ou vestir qualquer coisa que traga 
perigo para si ou para os outros jogadores, incluindo, porém não restrito a, jóias. 
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A. Jogadores não podem estar, a critério do árbitro principal, com unhas longas 
ou afiadas. Unhas que podem ser vistas quando a mão é colocada de palma para 
cima são geralmente consideradas longas. 
 

2.5.2. Equipamento obrigatório 
Quando em jogo, cada jogador deve estar equipado com os seguintes: 

 
A. Uma vassoura. 
 
B. Uma testeira colorida, que deve ser usada na testa para distinguir a posição do 
jogador. 

 
i. A cor da testeira deve ser distinta o suficiente para identificar a posição 
do jogador de forma não ambígua. A testeira deve ser grossa o suficiente 
para ser vista de uma distância razoável e ser identificada meio ao cabelo 
do jogador ou outro equipamento. 

 
ii. Chapéus ou outros equipamentos de cabeça não são substitutos para 
as testeiras, portanto não possuem restrição de cor. A testeira de posição 
deve ser usada por cima do equipamento de cabeça e deve ser claramente 
distinguível do mesmo (ex: o chapéu e a testeira não podem ser da mesma 
cor). 

 
C. Uma camisa 

 
i. Camisas de jogadores de uma mesma equipe devem ser prontamente 
identificáveis, da mesma cor de base e distinguível da camisa da equipe 
adversária. 
 
ii. Cada jogador deve ter um dos seguintes números, letras ou símbolos 
na parte de trás de sua camisa: 

 
a. Um único número inteiro entre 0 e 999 (um time pode apenas ter 
um 7, um 07 ou um 007, mas não os três ou dois dos três). 

 

b. O símbolo de Pi (π ), do infinito (∞) ou de número (#) (esse 

símbolo também é conhecido como jogo-da-velha ou hashtag). 

 
c. Uma das letras a seguir em caixa alta: A G H J K N P R W X Y. 

 
d. Letras e símbolos não podem estar misturados ou combinados 
com números. 

 
iii. A cor primária da camisa não pode ser amarelo ou dourado. 

 
D. Alguma peça na parte de baixo (como um calção, calças ou uma saia). Caso 
um jogador esteja usando uma saia, também deve usar um calção ou roupa de 
baixo por baixo da saia. 
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E. Tênis ou chuteiras (calçados atléticos com travas na parte de baixo). 
 
i. Travas não podem ser entalhadas ou desgastadas para que fiquem 
afiadas ou perigosas de alguma outra forma, à critério do árbitro principal. 
Lâminas e pontas de ferro não são permitidas. 
 

F. Um protetor bucal. 
 

Penalidade: Especial - Testeira ilegal: Se um árbitro decide que a testeira de 
um jogador é inaceitável, por qualquer motivo, o árbitro deve dizer "testeira ilegal". 
O jogo não é interrompido. O jogador deve deixar o campo de jogo e corrigir sua 
testeira ou ser substituído por um jogador com uma testeira apropriada. 

 
Penalidade: Amarelo: Qualquer jogador que ignorar a diretiva "testeira ilegal" ou 
realizar uma jogada após receber essa diretiva deve receber um cartão amarelo. 

 
2.5.3. Equipamento adicional 

 
A. Acolchoamento protetor - Todo acolchoamento deve: 

 
i. Ter 2,50 cm de espessura. 
 
ii. Passar no "teste da batida", ex: quando um árbitro der uma batida com 
o nó dos dedos no acolchoamento, o mesmo não deve produzir som 
semelhante a uma batida em material duro. 

 
iii. Deve dobrar facilmente quando uma intensidade mínima de força é 
aplicada sobre si. 

 
B. Proteções - Proteções atléticas são permitidas, mas devem seguir os padrões 
de acolchoamento acima. 

 
i. Proteções podem incluir um elemento duro; contudo, qualquer metal ou 
plástico duro em uma proteção deve ser revestido durante todo o período 
de jogo e, uma vez coberto, deve passar no "teste da batida" do árbitro. 

 
ii. Caso qualquer metal ou plástico seja exposto, o jogador deve deixar o 
campo de jogo e consertar o problema (ver 2.5.4. Infrações acidentais das 
regras de equipamento). 

 
iii. Os árbitros têm o direito de proibir qualquer proteção por entender que 
apresenta perigo aos jogadores. 

 
C. Coquilhas atléticas - Coquilhas atléticas usadas para proteção da virilha são 
permitidas. 

 
D. Caneleiras - Caneleiras de plástico ou espuma que não se estendam acima 
dos joelhos são permitidas, desde que passem no "teste da batida". 

 
E. Óculos e acessórios oculares- Jogadores podem usar óculos comuns ou outros 
acessórios oculares, como óculos de proteção. 
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F. Luvas. 

 
G. Equipamento especial - Indivíduos com deficiências ou em recuperação de 
lesão podem solicitar outros equipamentos específicos. Esse equipamento deve 
ser aprovado pela IQA antes de ser usado em qualquer partida oficial. 

 
H. Qualquer equipamento adicional deve ser aprovado pelo árbitro principal antes 
do início da partida. Qualquer equipamento que o árbitro entenda como perigoso 
ou desfavorável para qualquer equipe não deve ser permitido. 

 
Penalidade: Azul: Um jogador que tenha sido descoberto usando equipamento 
ilegal após o início da partida deve receber um cartão azul. Isso não inclui 
equipamentos que tenham sido quebrados ou alterados de outra forma por conta 
do jogo em curso. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que tenha sido descoberto usando 
equipamento ilegal especificamente barrado pelo árbitro ou diretor do torneio 
antes do início do jogo, durante o esclarecimento das regras ou a qualquer 
momento da partida deve receber um cartão vermelho. 

 
 2.5.4. Infração acidental das regras de equipamento 
 Caso ocorra qualquer infração acidental das regras de equipamento: 
 

A. O jogo não é interrompido a não ser que o árbitro determine que a infração 
apresente perigo a jogadores. 

 
B. O jogador infrator deve deixar o campo de jogo para corrigir o equipamento 
imediatamente e pode ser substituído por um suplente. 

 
C. Qualquer jogador que tenha sido requisitado a sair de campo para corrigir seu 
equipamento não pode retornar até que o equipamento tenha sido substituído ou 
consertado. 

 
D. Caso não haja reposição disponível para equipamento obrigatório, o árbitro 
deve interromper a partida até que o equipamento seja providenciado. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que tenha sido requisitado a deixar o campo 
de jogo por causa de uma infração de equipamento e retorne ao campo de jogo 
sem corrigir a infração deve receber cartão amarelo. 

 
 2.5.5. Alteração intencional de equipamento 

É ilegal alterar intencionalmente qualquer equipamento de jogo, incluindo bolas de jogo 
e aros, para que não vão de encontro às regulações das regras. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que alterar intencionalmente qualquer 
equipamento para obter vantagem deve receber um cartão vermelho. 

 
 2.5.6. Testeira perdida durante o jogo 

Caso a testeira de um jogador seja perdida durante o jogo, ele pode permanecer no jogo 
até que seja queimado, o jogo seja interrompido ou um gol seja marcado, mas o jogador 
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deve colocar novamente sua testeira o quanto antes. Apanhadores não devem colocar 
novamente suas testeiras quando um gol é marcado, mas as outras duas situações se 
aplicam. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que não colocar novamente sua testeira em 
um momento de interrupção do jogo, quando tiver sido queimado ou quando um gol tiver 
sido marcado (com a exceção dos apanhadores para o último) deve ser direcionado de 
volta aos aros e deve colocar novamente sua testeira antes de entrar novamente no jogo. 
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3. PROCEDIMENTOS DE JOGO 

 
3.1 PRELIMINARES 
 
3.1.1 Encontro pré-jogo 
Antes de qualquer jogo, o árbitro principal chama os dois times juntos para repassarem 
as regras gerais. 

 
A. Cada time deve designar uma pessoa para servir como capitão representante 
e representar o time durante o jogo. 

 
i. O capitão representante é a única pessoa capaz de falar em nome do 
time para com qualquer juiz ou oficial a respeito do jogo. 

 
ii. O capitão poderá ser um jogador ou não jogador, mas precisa estar no 
plantel oficial do time. O treinador do time poderá ser o capitão 
representante. 

 
iii. Qualquer capitão oficial do time (incluindo o capitão representante) e 
treinadores devem participar do encontro pré-jogo, mas cada time deverá 
indicar claramente qual indivíduo é o capitão representante para o jogo. 

 
B. Nesse ponto, o árbitro principal e o corredor do pomo devem garantir que cada 
time está esclarecido com os seguintes pontos: 

 
i. Quaisquer regras específicas do campo. 

 
ii. Quaisquer e todos os espetáculos planejados do pomo. 

 
iii. Quaisquer alterações de regras ou esclarecimentos que possam 
impactar durante a partida. 

 
iv. Quaisquer considerações especiais para os jogadores dos times que o 
árbitro deva saber acerca da regra do máximo de quatro (ver 7.1.3. Regra 
do máximo de quatro). 

 
v. Quaisquer outras preocupações das partes participantes que são 
específicas ao jogo. 

 
3.1.2. Cara ou Coroa 
Os times deverão escolher no cara ou coroa para determinar qual time atacará qual grupo 
de aros. 

 
A. Se uma das equipes solicitar um lance de moeda, o árbitro principal e o time 
adversário deverão atender o pedido. 
                             
B. A escolha do cara ou coroa deverá ser pedida enquanto a moeda estiver no ar 
por: 
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i. O time que viajou mais longe de seu local de origem deverá escolher o 
lance. 

                             
C. O time que vencer o cara ou coroa escolhe em quais aros irá atacar durante o 
tempo regular (para procedimentos da prorrogação ver 3.5. Prorrogação). 

  
3.2 COMEÇANDO O JOGO 
 

3.2.1. Alinhamento pré-jogo e procedimento 
Em ordem para começar o jogo: 

  
A. Os seis jogadores iniciais de cada time devem se alinhar em campo atrás da 
linha de largada. 

                                                             
i. Cada time deve começar o jogo com três artilheiros, um goleiro e dois 
batedores. 

                                                             
ii. Os jogadores podem se alinhar em qualquer ordem. 

                                                             
iii. Todos os jogadores devem permanecer atrás da linha de largada (ver 
2.1.7.2 Linhas de Início). 

                                                             
iv. Jogadores podem trocar de posição até que o árbitro principal grite 
“Brooms Down!”. 

                                             
B. Todas as bolas (exceto o pomo) devem estar colocadas em suas posições 
apropriadas (ver 2.1.6. Posições das Bolas). 

                                                             
i. A goles deverá ser colocada entre uma de duas posições das bolas mais 
perto do centro do campo. 

                                                           
ii. Qualquer bola (exceto o pomo) que se mover, por quaisquer razões, 
deverá ser reposicionada antes do árbitro principal gritar “Brooms Up!”. 

                                             
C. O árbitro principal confirma com ambos os times, os árbitros assistentes e 
quaisquer oficiais se estão prontos e identifica o corredor do pomo. 

 
i. O corredor do pomo deve deixar a área dos jogadores. 

                                                             
ii. O corredor do pomo deve retornar à marca de 17 minutos da partida, 
para ser solto na área de jogadores em antecipação a largada dos 
apanhadores na marca dos 18 minutos (ver 3.4.1.2. A espera do 
apanhador). 

                                             
D. O ábritro principal chama “Brooms Down!”. 

                                            
E. Uma vez que “Brooms Down!” foi dada: 

                                                             
i. Jogadores não pode mudar de posição na linha de início. 
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ii. Nenhuma parte do corpo dos jogadores deverá estar em contato com o 
chão na frente da linha de início. 

                                                             
iii. Cada jogador deve ter uma vassoura na mão. 

 
a. A vassoura deverá permanecer no chão até que seja chamado 
“Brooms Up!”. 

 
F. O árbitro principal grita “Prontos!”. 

            
i. Jogadores devem assumir posição de largada à chamada de prontos, 
mas a vassoura precisa permanecer no chão. 
 

G. Alguns segundos depois de o árbitro ter gritado “Prontos!” ele grita “Brooms 
Up!”. 

             
i. Ao som do primeiro “B” de “Brooms Up!” todos os jogadores devem 
imediatamente montar em suas vassouras e começar a jogar. 
             
ii. Se houver uma chamada falsa de “Brooms Up!” o árbitro irá reposicionar 
os jogadores e repetir o procedimento de 3.2.1. 
             
Penalidade: Azul: Um jogador que mudar sua posição na linha de largada 
depois do árbitro ter chamado “Brooms Down” deverá receber um cartão 
azul. 
            
Penalidade: Azul: Se um jogador passar a linha de largada ou levantar a 
vassoura, mas é capaz de se reposicionar atrás da linha antes do árbitro 
gritar “Brooms Up!”, então o jogo deve seguir como “sem prejuízo, sem 
falta”. Se o jogador não se reposicionou ao som do primeiro “B” de “Brooms 
Up!” esse jogador deve receber um cartão azul e o árbitro deve 
reposicionar os jogadores e repetir o procedimento da 3.2.1. 

 
3.3 INTERROMPENDO O JOGO 
 

3.3.1. Procedimento de interrupção da partida 
Para parar a partida: 

                                             
A. O árbitro apita dois silvos curtos. 

                                             
B. O mesário de tempo para o tempo de jogo. 

                                             
C. Todos os jogadores em jogo deverão parar, largar suas vassouras e manter 
suas respectivas posições. 

                                                             
i. Os jogadores mantêm quaisquer bolas que elas tenham e não devem 
pegar outras bolas durante a interrupção. 

                                                             
ii. Quaisquer jogadores que foram parados em uma posição ilegal são 
imediatamente ajustados a uma posição legal. 
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iii. Quaisquer jogadores que acidentalmente (e significativamente) se 
moverem depois do apito são reposicionados a suas localizações no 
momento que o apito foi soprado. 

                                             
D. O árbitro principal consulta outros árbitros se necessário sobre: 

                                                             
i. O julgamento da falta. 

                                                             
ii. A legalidade da apanhada do pomo. Se uma apanhada legal ocorreu, o 
jogo termina ou segue para uma prorrogação se apropriado (ver 3.4.2. 
Finalizando o jogo). 

                                                             
iii. Quaisquer outros assuntos relevantes. 

                                             
E. O árbitro confere qualquer punição e comunica o tipo de falta para os jogadores, 
mesário de placar e aos espectadores: 

                                                             
i.  Quaisquer jogadores que tenham cometido uma falta de volta aos aros 
são informados que devem retornar aos seus aros após a retomada da 
partida (ver 6.4.1.1. Faltas de volta aos aros). 

                                                             
ii. Quaisquer jogadores que tenham cometido uma falta de cartão azul ou 
seu primeiro cartão amarelo são mandados para a área de penalidade, 
assegurando que cada time tenha um goleiro em campo (ver 6.4.1.3. 
Cartão Azul e 6.4.1.4. Cartão Amarelo). 

                                                           
iii. Quaisquer jogadores que tenham cometido uma falta de cartão 
vermelho são expulsos e seus substitutos são mandados para a área de 
penalidade, garantindo que cada time tenha um goleiro em campo (ver 
6.4.1.5. Cartão Vermelho). 

                                             
F. Se houve mudança na posse de bola: 

                                                             
i. No jogo de goles: 

                                                                            
a. A goles é dada ao artilheiro ou goleiro do time apropriado que 
estiver mais próximo da goles no momento da falta. 

                                                             
ii. No jogo de balaços:  

 
a. Se o time a receber a posse não estiver em posse de nenhum 
balaço ou apenas tenha posse de um balaço, o balaço é cedido ao 
batedor daquele time que estiver mais próximo do balaço em 
questão no momento da falta. 

 
b. Se o time a receber a posse já estiver em posse de dois balaços, 
o balaço deve ser posicionado no chão no local da falta, a ser 
indicado pelo árbitro. 

 
G. Os jogadores que estiverem machucados são substituídos. 
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H. Qualquer interferência externa é removida. 
 

I. Qualquer equipamento defeituoso é consertado, substituído ou removido (se o 
equipamento não for obrigatório). 

 
J. O árbitro indica aos jogadores que está prestes a retornar a partida chamando 
os jogadores para “Remontar!” 

            
i. Jogadores devem remontar suas vassouras na mesma localização onde 
as vassouras estavam quando a partida foi interrompida. 
             
ii. Os jogadores devem permanecer de pé com a chamada de remontar. 
 

K. O árbitro sopra uma vez curta o apito. Seguido a esse apito: 
             
i. A partida é retomada. 
             
ii. O mesário de tempo retoma o tempo de jogo, e todos os outros relógios, 
ao apito do árbitro. 
 
Penalidade: Amarela: Quaisquer jogadores que continuem se movendo 
intencionalmente ou que se recusem a seguir as instruções do árbitro para 
retornar a suas posições no momento que o jogo foi interrompido devem 
receber um cartão amarelo. 

                             
3.3.2. Árbitro principal interrompe a partida 
O árbitro principal interrompe o jogo usando o procedimento descrito em 3.2.1. em 
qualquer uma das seguintes circunstâncias: 

 
A. Um jogador comete uma falta que resulta na troca de posse de goles. 

 
B.    Um jogador comete uma falta que resulta em um cartão azul, cartão amarelo 
ou vermelho. 

 
C.    O árbitro está incerto de uma decisão e precisa consultar os outros árbitros. 

 
D.     Um jogador está muito machucado para continuar jogando e atrapalha a 
partida ou está caído com um machucado sério. 

 
E.  Uma interferência externa ocorre, incluindo quando uma bola ou jogador de 
outra partida entra em campo. 

 
F.   Ocorre um defeito em uma das bolas (ver 3.3.7 Bolas defeituosas durante a 
partida). 

 
G.   Se houver alguma vassoura quebrada em qualquer lugar dentro da área dos 
jogadores. 

 
H.      Um aro está quebrado a ponto que: 

 
i. Apresenta perigo aos jogadores. 
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ii. Não pode ser consertado rapidamente e: 

 
a. Não está próximo ao jogo ativo. 

 
b. Por virtude deste pararem o jogo, o time com a goles não ficará 
em desvantagem (ver 4.2. Aros quebrados ou caídos). 
 

I. Todos os três aros de um lado caírem ou estragarem. 
 

J. A disputa da goles  se aproxima de terreno perigoso ou dos espectadores ( ver 
7.2.6. Espectadores e terrenos perigosos). 

 
K. Um jogador comete uma falta que de outra forma não pararia a partida, mas o 
jogador não responde à decisão do árbitro. 

  
L. Um árbitro assistente vê uma falta contra ou cometida pelo jogador com a posse 
da goles, da qual o árbitro principal pode não ter visualizado, e o interrompimento 
do jogo poderá não criar uma vantagem para o time que sofreu a falta. Parar a 
partida diante destas circunstâncias fica a critério do árbitro principal.  

 
 
3.3.3. Árbitro do pomo interrompendo o jogo 
O árbitro do pomo para a jogada usando o procedimento 3.3.1 em qualquer uma das 
seguintes circunstâncias. 

 
A. O árbitro do pomo acredita que a apanhada foi válida. 

 
B. O corredor do pomo está machucado e precisa ser substituído. 

 
C. A bola, o meião ou o calção do pomo estão com defeito e necessitam ser 
trocados. 

 
3.3.4 Vantagem 
Se o árbitro principal determinar que parar o jogo devido a uma falta oferece uma 
vantagem ao time que cometeu a falta, o árbitro pode marcar vantagem levantando uma 
mão reta no ar. 
 

3.3.4.1. Marcando vantagem: 
 

A. Se a vantagem é marcada devido a uma falta no jogo de goles, o seguinte 
procedimento se aplica: 

 
i. O árbitro arremessa um marcador indicando onde a goles estava no 
momento da falta. 

 
ii. O jogo continua até que o time que cometeu a falta não será mais 
beneficiado pelo jogo ser parado incluindo, mas não limitado há, as 
seguintes situações: 

 
a. O time que cometeu a falta ganha a posse da goles. 
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b. O time que sofreu a falta marca ponto. 

 
c. O time que cometeu a falta marca ponto, esse ponto é 
desaprovado. 
 
d. O time que sofreu a falta realiza uma falta separada. 

 
e. O pomo é apanhado por qualquer uma das equipes. 

 
1. Se o time que cometeu a falta pegar o pomo durante a 
vantagem, e a apanhada for considerada válida e o árbitro 
deve julgar a penalidade e recomeçar a jogada. 

 
2. Se o time que sofreu a falta pegar o pomo durante a 
vantagem e a apanhada for considerada válida então o 
árbitro deverá encerrar a partida. Todas as faltas devem ser 
mantidas listadas na súmula oficial. 

 
B. Se a vantagem é marcada devido a uma falta no jogo de balaços, todos os 
procedimentos na seção 3.3.4.1.A. deverão ser seguidos. 

 
C. Se a vantagem é marcada devido a uma falta por um apanhador, o seguinte 
procedimento se aplica: 

 
i. Se um apanhador comete falta em outro apanhador ou no pomo: 

 
a. Qualquer apanhada de pomo do time que cometeu a falta deverá 
ser considerada não válida. 

 
b. A posse da goles e dos balaços não são afetadas. 

 
c. A pontuação no jogo da goles não é afetado. 

 
ii. Se um apanhador comete falta que afete o jogo da goles ou balaços, 
então todos os procedimentos na seção 3.3.4.1.A. deverão ser seguidos. 

 
3.3.4.2 Quando a vantagem for cancelada, o árbitro deve parar o jogo e seguir 
com as seguintes ações: 

 
A. Se o time que sofreu a falta marcar um gol, os pontos devem ser validados e: 

 
i. Se a vantagem foi marcada em uma volta aos aros da ofensiva, então o 
procedimento padrão para voltar aos aros é aplicado. Geralmente, 
vantagens não são marcadas em uma volta aos aros da ofensiva. 

 
ii. Se a falta resulta em um cartão azul ou amarelo e a área de penalidade 
do time que cometeu a falta está vazia, o tempo de penalidade é anulado 
pelo placar. 
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iii. Se a falta resulta em um cartão azul ou amarelo e um jogador do time 
que cometeu a falta está na área de penalidade servindo tempo por um 
cartão azul ou amarelo anterior, o jogador com o menor tempo de 
penalidade é liberado e o jogador que cometeu a falta deverá ser mandado 
para a área de penalidade por um minuto ou até que o time que sofreu a 
falta marque ponto. 

 
iv. Se a falta resulta em um cartão azul ou amarelo e o único jogador do 
time que cometeu a falta está na área de penalidade for um substituto 
servindo tempo por um cartão vermelho, então o tempo do jogador que 
receber o cartão azul ou amarelo deverá ser anulado pelo placar. 

 
v. Se a falta resulta em um cartão vermelho, o substituto do jogador que 
cometeu a falta é mandado a área de penalidade por dois minutos. 

 
B. Se a vantagem de parar a jogada pelo time que cometeu a falta for declinada 
de qualquer jeito que não um gol, então o árbitro deverá parar a jogada 
imediatamente e aplicar a penalidade apropriada para todas as faltas. 

 
i. Se um jogador do time que sofreu a falta comete uma falta durante a 
vantagem, essa falta cancela a vantagem e é julgada da mesma maneira 
que uma falta em qualquer outra circunstância. 

 
a. Se um time comete uma falta que resultará na troca de posse da 
goles durante a vantagem, então a goles deverá ser passada para 
o time adversário. 

 
ii. Se um jogador no time que cometeu a falta, outro que não o jogador que 
cometeu a falta, comete uma falta separada durante a vantagem, o árbitro 
deverá decidir parar a jogada ou continuar com a vantagem conforme for 
apropriado. 

 
iii. Se o jogador que cometeu a falta original cometer uma segunda falta 
durante a vantagem, o árbitro deverá decidir entre parar a jogada ou 
continuar com a vantagem conforme for apropriado. 

 
a. Se o árbitro acredita que o jogador intencionalmente cometeu a 
segunda falta, uma segunda penalidade deverá ser dada. 

 
b. Se o árbitro acreditar que o jogador não teve a intenção de 
cometer a segunda falta, a penalidade mais severa entre as duas 
faltas é dada. 

 
3.3.4.3. Apanhada do pomo durante a vantagem: 

 
A. Qualquer apanhada do pomo pelo time que cometeu a falta durante a vantagem 
deverá ser dada como não válida. 

 
B. Qualquer apanhada do pomo pelo time que sofreu a falta, que atende os 
critérios para ser validade, deverá ser dada como válida. 
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3.3.4.4. Reiniciar o procedimento depois da vantagem ser marcada: 
 

A. Se o time que sofreu a falta pontuar: 
 

i. Se a vantagem foi dada devido a uma falta no jogo da goles, então a 
partida recomeça de acordo com o procedimento padrão de gol. 

 
ii. Se a vantagem foi dada devido a uma falta no jogo dos balaços: 

 
a. Se o time que cometeu a falta retém a posse de dois balaços no 
final da vantagem, o balaço em posse do batedor que cometeu a 
falta é dado ao batedor elegível mais próximo do time adversário. 

 
b. Todas as outras jogadas feitas pelos batedores ou mudanças na 
posse dos balaços para qualquer time durante a vantagem são 
válidas. 

 
iii. Se a vantagem for dada devido a uma falta por um apanhador, então a 
jogada recomeça de acordo com o procedimento padrão de gol. 

 
B. Se a vantagem for dada devido a uma falta do jogo da goles e o time que sofreu 
falta não marca: 

 
i. Se o portador da goles na hora da falta não comete uma falta durante a 
vantagem, esse jogado (ou seu substituto) deve retornar a localização 
onde foi deixada o marcador da vantagem antes da partida ser continuada. 

 
a. Se esse jogador for queimado, ele deverá retorno ao ponto da 
falta em que era um jogador elegível, mesmo se ele não tenha 
completado o procedimento de queimada. 

 
b. A goles volta para esse jogador. 

 
ii. Todos os outros jogadores permanecem onde eles estavam na hora que 
foi paralisado o jogo e, se queimado antes da parada, continua queimado 
e deve seguir o procedimento de queimado como redigido em 5.3.1. 
Procedimento de Queimado. 

 
C. Se a vantagem é dada devido a uma falta no jogo de balaços e o time que 
sofreu a falta não pontuar: 

 
i. O jogo de goles é reiniciado conforme em 3.3.4.4.B.i. 
 
ii. Se o time que cometeu a falta retém a posse de dois balaços durante a 
vantagem, o balaço em posse pelo batedor que cometeu a falta é dado ao 
batedor elegível mais próximo do time adversário no momento da 
paralisação. 
 
iii. Todos as outras jogadas feitas por outros batedores ou mudanças na 
posse dos balaços para qualquer um dos times durante a vantagem é 
válido. 
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3.3.5. Faltas adiadas 
Todas as penalidades de cartão azul, amarelo ou vermelho assinaladas por árbitros 
assistentes ou de pomo são consideradas faltas adiadas devido ao tempo entre a infração 
e o momento em que o árbitro principal pode interromper o jogo e endereçar a penalidade. 

 
3.3.5.1. Assinalando uma falta adiada: 

 
A. Caso um batedor, artilheiro ou goleiro que não esteja em posse da goles 
cometa uma falta, um árbitro assistente ou de pomo levanta sua mão e o jogo 
continua com uma falta adiada. 

 
B. O árbitro assistente direciona o jogador infrator de volta aos aros. 

 
C. O árbitro sinaliza verbalmente e visualmente ao árbitro principal que uma falta 
ocorreu e qual time cometeu a falta. 

 
i. Caso o árbitro principal determine que é adequado interromper a partida, 
o árbitro principal pode fazê-lo. 

 
ii. O árbitro principal pode permitir que o jogo continue como uma situação 
de vantagem até que a vantagem seja reduzida de qualquer forma, a não 
ser que a falta continue ou aumente. 

 
D. Se outra falta é cometida durante uma falta adiada, por qualquer time, o árbitro 
principal deve interromper o jogo e endereçar ambas as faltas imediatamente. 

 
i. Caso ambos os times tenham cometido faltas e a situação deixaria a 
posse da bola indeterminada, o time que sofreu a última falta deve receber 
a bola. 

 
E. Se for assinalada por causa de uma falta cometida por um apanhador: 

 
i. Faltas de apanhadores que afetem o jogo dos balaços ou da goles 
devem ser assinaladas como qualquer outra falta adiada. 

 
ii. Faltas de apanhadores que somente afetariam o jogo dos apanhadores 
(apanhador x apanhador ou apanhador x corredor do pomo) são faltas 
adiadas para não interromperem o jogo da goles, mas a posse da goles e 
os gols marcados não são afetados. 

 
3.3.5.2. Quando o árbitro interrompe o jogo por uma falta adiada que afete o jogo 
da goles ou dos balaços: 

 
A. Se a equipe infratora marcou pontos durante o adiamento da falta, o gol é 
invalidado, tenha a falta diretamente afetado o gol ou não. 

 
B. Caso nenhum time tenha marcado durante o adiamento da falta: 
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i. Em uma falta de cartão amarelo ou vermelho, a goles é cedida ao jogador 
elegível mais próximo do time que sofreu a falta, tenha a falta afetado 
diretamente a posse da goles ou não. 

 
ii. Em uma falta de cartão azul, a goles é cedida ao jogador elegível mais 
próximo do time que sofreu a falta somente se a falta tenha resultado em 
mudança na posse da goles ou se o time que sofreu a falta tenha perdido 
a posse da goles durante o adiamento da falta. 

 
C. Caso o time que sofreu a falta marque pontos, o procedimento padrão de 
vantagem deve ser implementado (ver 3.3.4.4.A.). 

 
D. Após todas as penalidades terem sido endereçadas, o jogo é reiniciado. 

 
3.3.5.3. Quando um árbitro interrompe o jogo após uma falta adiada que não afete 
o jogo da goles ou dos balaços: 

 
A. Qualquer pontuação de goles que tenha sido realizada durante o adiamento da 
falta deve ser considerada válida. 

 
B. Não há inversão de posse. 

 
C. O árbitro principal aplica a penalidade adequada. 

 
D. O jogo é reiniciado. 

 
3.3.5.4. Apanhadas de pomo durante faltas adiadas: 

 
A. Qualquer apanhada de pomo por parte da equipe infratora durante uma falta 
adiada deve ser considerada inválida e o pomo deve ser recomposto. 

 
B. Qualquer apanhada de pomo por parte da equipe que sofreu a falta durante 
uma falta adiada, realizada de qualquer forma válida, deve ser considerada válida. 

 
3.3.6. Atraso de jogo 

    
3.3.6.1. O atraso de jogo 
Atraso de jogo no quadribol refere-se especificamente a uma tentativa de 
interromper ou impedir significativamente o jogo da goles de prosseguir. A 
determinação exata do que constitui atraso de jogo fica a critério do árbitro, dentro 
das seguintes diretrizes: 

 
A. Os seguintes cenários, e qualquer outro que possa ser encaixado nas mesmas 
categorias, NÃO devem ser considerados como atraso de jogo: 

 
i. Após mover-se para frente em ofensiva, o ataque retorna a bola para trás 
para um jogador de goles, incluindo retornar a goles para um jogador de 
goles dentro da área do goleiro. Apesar de não ser tecnicamente "avanço" 
da goles, a jogada permite que o ataque se organize taticamente e o jogo 
não é afetado. 
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ii. O jogador em posse da goles é obrigado a parar pela defesa ou está no 
chão e impedido de continuar a se movimentar. 

 
iii. O jogador em posse da goles segue lentamente, porém 
consistentemente ao longo do campo de jogo com a bola. 

 
iv. Um ou ambos os batedores de uma equipe estão guardando a goles 
que ainda está no chão e os jogadores de goles de sua equipe estão 
realizando esforço considerável para ganhar a posse e reiniciar o jogo da 
goles. 

 
B. Os seguintes cenários, e qualquer outro que possa ser encaixado nas mesmas 
categorias, devem ser considerados como atraso de jogo na maioria das 
circunstâncias: 

 
i. O ataque se movimenta ofensivamente com a goles e para de se 
movimentar completamente ou toma medidas extremas para mover-se 
lenta ou erraticamente. 

 
a. O jogador em posse da goles mantém-se estático atrás de um 
batedor em posse de um balaço. 

 
b. O jogador em posse da goles anda na ponta dos pés ou em 
zigue-zague lentamente pelo campo de jogo. 

 
c. Jogadores repetidamente arremessam a goles entre dois 
jogadores no seu próprio lado da linha de meio de campo. 

 
ii. Um ou mais batedores guardam a goles que ainda está no chão, mas 
os jogadores de goles de sua equipe não realizam esforço razoável para 
recuperar a posse e reiniciar o jogo da goles. 

 
C. Atraso de jogo do goleiro 

 
i. Um goleiro protegido deve diretamente e imediatamente avançar com a 
goles para fora da área de goleiro, tentar realizar um passe ou soltar a 
goles no chão. 

 
ii. Uma vez que o time atacante tenha a posse da goles fora da área do 
goleiro: 

 
a. O goleiro perde todos os privilégios de um goleiro protegido, 
incluindo a imunidade de queimada, proteção de posse individual 
da goles e chutes ilimitados na goles. 

 
b. Os privilégios listados em 3.3.6.C.ii.a. são restaurados assim que 
o time adversário ganha a posse da goles. 

 
Penalidade: Advertência: O árbitro principal deve aplicar uma 
advertência quando entender que um time está iniciando um atraso 
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de jogo. Times devem se ajustar imediatamente a essa advertência 
ou incorrerão em penalidade posterior. 

 
Penalidade: Azul: Um jogador que o árbitro principal entenda estar 
atrasando o jogo após seu time ter sido advertido deve receber um 
cartão azul e a posse da goles deve ser cedida ao jogador elegível 
do time adversário mais próximo do local da falta. 

 
3.3.6.2. Recúo 
Um time não pode recuar o jogo da goles para dentro de sua metade do campo 
de jogo ou para longe da linha de meio de campo dentro de sua própria metade 
do campo sem tentar realizar um passe para um receber elegível ou tentar marcar 
um gol através dos aros da equipe adversária, a critério do árbitro. 

 
A. A elegibilidade de um recebedor é determinada na chegada da goles, e não no 
momento do passe. 

 
B. O recuo só se aplica se a goles é impulsionada de forma a ser razoavelmente 
considerada um recuo a critério do árbitro. 

 
C. O recuo não se aplica a bolas soltas, a não ser que um jogador tenha 
intencionalmente soltado a bola para que seu time pudesse tentar um recuo. 

 
Penalidade: Inversão de posse: Caso um jogador recue a goles ilegalmente, o 
jogo deve ser interrompido e a goles deve ser cedida ao jogador elegível do time 
adversário mais próximo do local onde o jogador do time infrator recuou a goles. 
O árbitro pode deixar o jogo continuar se entender que o time adversário não está 
em desvantagem por conta do local para onde a goles foi ilegalmente movida. 

 
3.3.7. Pedidos de tempo 
Os tempos são paradas de jogo e cronômetro especificamente solicitados por um jogador 
ou treinador. 

 
3.3.7.1. Pedindo um tempo 
 
A. Cada time recebe um pedido de tempo de um minuto por jogo. 

 
B. Um time apenas pode pedir um tempo durante os primeiros 17 minutos do jogo. 

 
i. O mesário de tempo deve anunciar a marca de 17 minutos de jogo para 
que ambos os times e árbitros possam saber que não podem mais haver 
pedidos de tempo. 
 

C. Um pedido de tempo deve ser solicitado pelo goleiro em campo ou pelo 
treinador ou pelo capitão representante. 
 

i. Nenhum outro jogador, substituto ou membro da comissão técnica pode 
pedir tempo. 

 
D. Um pedido de tempo só pode ser feito quando o goleiro da equipe solicitando 
esteja com a goles na própria área e tem imunidade. 
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Penalidade: Amarelo: Qualquer tentativa ilegal de pedir um tempo (por já haver 
pedido, após a espera dos apanhadores, fora da área do goleiro com imunidade) 
resultará em um cartão amarelo para o técnico da equipe. Se o técnico for um 
não-jogador, ou simplesmente não estar em campo, um jogador em campo deve 
ser posto na “penalty box”.. 

 
3.3.7.2. Procedimento de pedido de tempo 

 
A. O goleiro em campo, técnico ou capitão deve solicitar que o árbitro principal 
peça o tempo verbalizando o termo “TEMPO” e deve também visualmente indicar 
o pedido cruzando as mãos, formando um “T”. 

   
i. O pedido está sujeito às condições de 3.3.4.1. 

 
B. Após receber o pedido de tempo, o árbitro principal: 

   
i. Garante que o time solicitante cumpra todas as condições de 3.3.4.1. 

   
ii. Para o jogo apitando com dois silvos breves. Todas as regras sobre 
parada de jogo descritas na seção 3.3 se aplicam. 

   
iii. O árbitro principal pode atrasar um pouco a parada do jogo para permitir 
que uma jogada do jogo dos balaços seja concluída. 
 

C. O árbitro principal reporta ao mesário de placar na mesa. Na mesa: 
 

   i. O mesário de placar informa ao árbitro o tempo de jogo. 
   

ii. O árbitro anota qual time pediu o tempo. 
 

D. O árbitro principal anuncia: 
   

i. O time que pediu o tempo. 
   

ii. O tempo de jogo atual. 
   

iii. O pedido de tempo durará um minuto a partir deste anúncio. 
 

E. O árbitro principal, junto com o mesário de placar, é responsável por 
contabilizar o minuto. 

 
F. Ao final do minuto de tempo, o árbitro notifica ambas as equipes para voltarem 
a suas vassouras. 

 
G. Os jogadores que estavam em jogo quando do pedido de tempo deve retornar 
imediatamente para suas vassouras e prepararem-se para reiniciar a partida. 

   
i. Não são permitidas substituições durante o pedido de tempo. 

 
H. O árbitro chama “Remontar!” 
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i. O árbitro principal reinicia a partida com um silvo breve de apito. 
 

Penalidade: Amarelo: Uma tentativa de substituição durante um tempo resultará 
em um cartão amarelo para o jogador que tentar entrar em jogo ilegalmente. 

 
3.3.8. Bolas defeituosas durante o jogo 
Se uma bola de jogo se tornar defeituosa (murchar, estourar, etc.) durante o jogo, o árbitro 
principal deve parar o jogo e substituir a bola. As seguintes condições se aplicam: 

 
A. O árbitro principal deve parar a jogada imediatamente quando uma bola se 
tornar defeituosa. 

   
i. Não há vantagem para nenhum time quando uma bola se tornar 
defeituosa, e a localização da mesma no campo é irrelevante. 

   
ii. Todos os árbitros assistentes deve comunicar imediatamente quando 
percebem uma bola defeituosa. 

 
B. Se a bola estiver no ar quando se tornar defeituosa, a nova bola ou a bola 
reparada é devolvida ao último jogador que tinha sua posse, exceto a goles após 
um gol válido. 

 
C. Nenhum gol, ou queimada ou apanhada de pomo podem ocorrer com uma bola 
defeituosa. 

 
D. Se a goles se tornou defeituosa acertando um aro, nenhum gol é marcado a 
não ser que a goles já tenha passado totalmente pelo aro antes de se tornar 
defeituosa. 
 
E. Se um balaço se tornar defeituoso enquanto estiver acertando o adversário: 

   
i. A queimada conta. 
 
ii. Quando um batedor é atingido, este batedor ainda pode pegar o balaço 
defeituoso para ser imune à queimada. 
 

F. Se um balaço vivo se torna defeituoso por bater na ponta de uma vassoura do 
oponente, o oponente é queimado. Esta ação não é considerada para pegar o 
balaço. 

 
G. Se um pomo se tornar defeituoso durante a apanhada (por exemplo, se a meia 
rasgar e o apanhador só ficar com metade dela): 

   
i. A apanhada conta se o apanhador fez uma apanhada limpa da bola. 

   
ii. Se o pomo se tornou defeituoso antes da apanhada, a apanhada é 
considerada não-válida. 

   
iii. O árbitro do pomo deve parar o jogo se o pomo não puder ser facilmente 
reparado. 
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iv. O pomo novo ou reparado deve ser refixado ao corredor e o jogo 
continua. 

 
3.4. REGULANDO O TEMPO DE JOGO 
 

3.4.1. Duração do jogo  
 

3.4.1.1. Tempo de Jogo 
O tempo de jogo é medido em tempo real, iniciando no som do “B” no grito de 
“Brooms Up!” do árbitro principal. 

 
A. O tempo de jogo, e qualquer tempo associado a ele, deve ser pausado em 
todas as interrupções do jogo e reiniciado quando o jogo reiniciar. 

   
i. Todos os relógios devem ser pausados a qualquer momento quando o 
árbitro soar o apito em dois silvos breves. 

   
ii. Todos os relógios devem ser reiniciados no momento que o árbitro 
principal soar o apito em um silvo breve. 

 
B. Não deve haver qualquer regra ou regulamentação definindo estritamente a 
duração do jogo. 

 
3.4.1.2. Espera dos apanhadores 
A espera dos apanhadores é o período de tempo durante o qual o pomo não pode 
ser apanhado. 

 
A. Todos os jogos e torneios devem ter uma espera dos apanhadores de 18 
minutos durante o tempo regulamentar. 

 
B. A espera dos apanhadores deve ser medido em tempo de jogo. 

 
C. Durante a espera dos apanhadores, não há apanhadores no jogo. 

 
D. O apanhador de cada time deve reportar-se ao mesário de tempo aos 17 
minutos de tempo de jogo ou antes. 

   
i. Apanhadores não podem interagir no jogo de qualquer maneira até 
serem liberados. 

   
ii. Apanhadores devem permanecer na área de penalidade até serem 
liberados. 

 
E. O pomo pode entrar na área de jogo a qualquer momento após 17 minutos de 
tempo de jogo e deve já ter entrado antes de completar 18 minutos de tempo de 
jogo. 

 
F. Aos 18 minutos, o “mesário de tempo” libera os apanhadores para perseguir o 
pomo (ver 7.5. Regras do apanhador). 
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Penalidade: Azul: Use um apanhador entrar na área de jogo antes dos 18 
minutos, deve receber um cartão azul. O tempo de penalidade deve iniciar após 
os apanhadores serem liberados. 

 
3.4.1.3. Regulando a duração do jogo 
Para que sejam organizados torneios de forma mais organizada, pode ser 
necessário implementar meios que efetivamente limitarão a duração de um jogo. 

 
A. Todos os jogos de um torneio devem estar sujeitos às mesmas regulações e 
todos os times devem ser informados das mesmas antes do jogos iniciarem. 

 
B. O pomo deve ser solto no campo aos 18 minutos de tempo de jogo em todos 
os jogos. O pomo não pode sair da “player area” depois de ser solto. 

 
C. Os seguintes facilitadores (“handicaps”) são cumulativos, e devem ser 
implementados de acordo com o tempo de jogo: 

   
i. Após os apanhadores serem soltos, o pomo deve ficar entre as linhas da 
área do goleiro. 
ii. Na marca de 23 minutos, o pomo deve permanecer dentro de 
aproximadamente 1,5 jardas (1 metro) da linha de meio de campo. 

   
iii. Na marca de 28 minutos, o pomo apenas pode usar um braço. 

   
iv. Na marca de 33 minutos, o pomo deve permanecer dentro de 1,5 jardas 
(1 metro) da intersecção da linha de meio-campo e da linha lateral do lado 
oposto ao mesário de placar e bancos. 

 
D. Os pomos (corredores) podem escolher adiantar estes facilitadores durante o 
jogo, porém os organizadores do torneio e os “game officials” não devem ordenar 
ou requerer que o façam. 

 
E. Nenhuma apanhada de pomo deve ser invalidada tendo como motivo o fato do 
pomo não estar seguindo estes facilitadores. 

 
F. Repetidas violações do pomo devem fazer com que o pomo seja substituído. 

 
G. Se um jogo for para prorrogação, todos os facilitadores são removidos, exceto 
a requisição de permanecer entre as linhas dos goleiros, e nenhum outro 
facilitador será implementado. 

 
 
3.4.2. Terminando o jogo 

 
3.4.2.1. Terminando o tempo regulamentar 

 
A. O árbitro principal ou o árbitro do pomo devem parar o jogo apitando em dois 
silvos breves quando acreditarem que houve a apanhada do pomo (Ver 4.5. 
Apanhada do pomo). 
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i. Depois de o jogo parar, o árbitro principal deve checar verbalmente ou 
visualmente com todos os árbitros auxiliares para garantir que não há 
quaisquer desafios pertinentes sobre a validade da apanhada. 

    
a. No caso de qualquer desentendimento entre os juízes, o árbitro 
principal toma a decisão final sobre a validade da apanhada. 

   
ii. Se a apanhada não for considerada válida, o pomo deve ser 
reposicionado e o jogo reinicia. 

   
iii. Se a apanhada for boa, o árbitro principal deve apitar 3 silvos longos, 
indicando o fim da partida. 

 
B. Se o jogo não ficar empatado, o jogo acaba e a equipe com mais pontos é 
declarada vencedora. 

 
C. Se o jogo ficar empatado, ele vai para a prorrogação (ver 3.5.2. Primeira 
prorrogação). 

 
3.4.2.2. Terminando a primeira prorrogação 
Existem dois modos de acabar a primeira prorrogação: 

 
A. Se os cinco minutos de prorrogação acabarem sem uma apanhada do pomo, 
o árbitro principal deve apitar 3 silvos longos, indicando o fim do período. 

   
i. Se o jogo não estiver empatado, o jogo acaba e a equipe com mais 
pontos é declarada vencedora. 

   
ii. Se o jogo estiver empatado, ele para para a morte súbita da segunda 
prorrogação (ver 3.5.3. Segunda prorrogação). 

 
B. Se o pomo for apanhado na prorrogação, o árbitro principal deve apitar 3 silvos 
longos, indicando o fim do período. 

   
i. Se o jogo não estiver empatado, o jogo acaba e a equipe com mais 
pontos é declarada vencedora. 

   
ii. Se o jogo estiver empatado, ele para para a morte súbita da segunda 
prorrogação (ver 3.5.3. Segunda prorrogação). 

 
3.4.2.3. Terminando a segunda prorrogação 
A segunda prorrogação acaba imediatamente após a pontuação de qualquer 
equipe. 

 
A. Se o pomo for validamente apanhado na segunda prorrogação, o árbitro 
principal deve apitar 3 silvos longos, indicando o fim do período e do jogo. 

 
B. Se houver um gol válido por qualquer equipe na segunda prorrogação, o árbitro 
principal também deve apitar 3 silvos longos, indicando o fim do período e do jogo. 

 
 



45 
 

3.5. PRORROGAÇÃO 
 
3.5.1. Indo para prorrogação 
Em uma situação em que ambos os times tenham o mesmo número de pontos após a 
apanhada do pomo, o jogo vai para a prorrogação. 
 
3.5.2. Primeira prorrogação 
O seguinte procedimento é realizado na primeira parte da prorrogação: 

 
A. As duas equipes trocam de lado. 

 
B. Os árbitros reiniciam a configuração do campo. 

 
C. O árbitro principal deve dar aproximadamente três minutos de descanso entre 
o tempo regulamentar e a prorrogação. 

 
D. Ao chamado do árbitro, as equipes assumem suas posições na linha inicial. 

   
i. Se tiverem jogadores na área de penalidade por cartão azul ou amarelo, 
a apanhada do pomo que terminou o tempo regulamentar é tratado como 
uma pontuação para os fins de liberar um jogador. Todos os outros 
jogadores devem manter seu tempo de penalidade durante o período de 
prorrogação. 

 
E. O árbitro inicia o procedimento de 3.2. Iniciando o jogo. 

 
F. O pomo deve entrar em campo em algum período entre o início e 30 segundos 
da prorrogação. 

 
G. Uma espera dos apanhadores de 30 segundos se aplica antes dos 
apanhadores poderem perseguir o pomo. 

    
i. No início da prorrogação, os apanhadores devem ficar junto ao mesário 
de placar para serem liberados da área de penalidade quando acabar os 
30 segundos de espera dos apanhadores. 

    
ii. Após os 30 segundos, os apanhadores estão liberados para irem atrás 
do pomo. 

 
H. A prorrogação dura 5 minutos ou até a apanhada do pomo. Após, a equipe com 
mais pontos é declarada vencedora. 

 
I. Papel do mesário de tempo na prorrogação: 

    
i. Deve anunciar cada minuto passado de prorrogação (4, 3, 2, 1). 

    
ii. Deve anunciar 30 e 15 segundos restantes. 

    
iii. Deve fazer contagem regressiva nos últimos 10 segundos. 
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iv. Se um árbitro marcar uma vantagem durante a prorrogação, o mesário 
de tempo deve pausar o cronômetro enquanto o braço estiver levantado. 
O cronômetro deve permanecer pausado até a falta se resolver. Deste 
modo, o time não pode tentar cometer uma falta para que o tempo acabe. 

 
J. Se ambas as equipes estiverem empatadas ao fim da primeira prorrogação, o 
jogo vai para a segunda prorrogação. 

 
3.5.3. Segunda prorrogação 
Em uma situação em que ambos os times tenham o mesmo número de pontos após a 
primeira prorrogação, o jogo vai para um segundo período de prorrogação, com morte 
súbita. Os seguintes procedimentos são seguidos: 

 
A. Times não trocam de lado. 

 
B. Os árbitros reiniciam a configuração do campo imediatamente. 

    
i. Se tiverem jogadores na área de penalidade por cartão azul ou amarelo, 
a apanhada do pomo que terminou a primeira prorrogação (a não ser que 
tenha terminada por tempo) é tratado como uma pontuação para os fins 
de liberar um jogador. Todos os outros jogadores devem manter seu tempo 
de penalidade durante o período de prorrogação. 

 
C. Durante a segunda prorrogação, o jogo inicia com “Brooms Up!” normalmente. 

 
D. O pomo deve permanecer na linha central até o “Brooms Up!”. 

 
E. Não há espera dos apanhadores na segunda prorrogação. Os apanhadores 
iniciam na linha inicial. 

 
F. A primeira equipe que pontuar, com goles ou pomo, é declarada vencedora. 

 
 
3.6 DESISTÊNCIAS & JOGOS SUSPENSOS 

 
3.6.1. Desistências 

 
3.6.1.1. Declarando um jogo como desistência: 

 
A. O árbitro principal pode declarar o jogo como desistência quando o capitão de 
um time oficialmente o solicitar. 

 
B. O árbitro principal pode declarar o jogo como desistência se qualquer jogador 
recusar-se em sair do jogo após receber um cartão vermelho ou se tornar um risco 
para espectadores, jogadores ou árbitros. 

 
C. O árbitro principal pode declarar o jogo como desistência se um time não tiver 
jogadores suficientes para continuar. 

 
D. Um jogo pode ser declarado como desistência por violação das políticas da liga 
ou torneio. 
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3.6.1.2. No caso de uma desistência: 

 
A. O jogo acaba imediatamente e a equipe desistente é declarada perdedora. 

 
B. Todos os jogadores devem sair do campo para evitar qualquer “escalation”. 

 
3.6.2 Jogos suspensos 

 
3.6.2.1. Declarando um jogo suspenso: 
 
A. O árbitro principal ou diretor do torneio pode declarar um jogo suspenso devido 
ao clima, condições de segurança, conduta extrema ou inapropriada ou 
interferência externa. 
 
B. Jogos suspensos devem ser registrados com o tempo de jogo, placar, 
jogadores jogando e posse de todas as bolas do jogo. 
 
C. Jogos suspensos devem ser retomados assim que se tornar novamente seguro 
reiniciá-lo. 

 
3.6.2.2. Reiniciando um jogo suspenso: 

 
A. Todos os jogadores em campo no momento da suspensão devem realinhar-se 
junto às suas respectivas linhas de início. 

 
B. As bolas do jogo devem ser dadas aos respectivos times, baseado no registro 
das posses de bola no momento da suspensão. 

 
C. Se a suspensão ocorreu após a soltura do pomo, então o corredor do pomo 
deve entrar na área de jogo e os apanhadores devem alinhar-se. 

 
D. O árbitro principal grita “Brooms Down!” 

 
E. Todos os jogadores devem ficar parados com a vassoura no chão, como no 
início normal de jogo. 

 
F. O árbitro principal grita “Prontos!” 

 
G. O árbitro principal grita “Brooms Up!” 

  
i. No primeiro som de “B”  do “Brooms Up!”, todos os jogadores podem 
iniciar o jogo. 
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4. MARCANDO PONTOS 
 

4.1. PONTOS DE GOL 
 
4.1.1. Gol válido 
Dez pontos são marcados para um time quando a goles de qualquer maneira atravessa 
inteiramente um dos aros do time adversário e o gol é confirmado como válido. O árbitro 
principal deve confirmar que o gol foi válido. 

 
A. O seguinte deve ser completamente verdadeiro para um gol ser considerado 
válido: 

 
i. A goles inteira atravessa um dos aros. 

 
a. Qualquer parte (ou todo) o corpo do jogador que marcou o ponto 
pode atravessar o aro. 

 
b. Gols podem ser marcados através de qualquer lado do aro. 

 
ii. O jogador que marcou o gol (o jogador que propeliu a goles antes dela 
entrar no aro) não é queimado enquanto em contato com a goles, o que a 
tornaria não pontuável (ver 5.3.4. Movimento natural). 

 
iii. O jogador que marcou o ponto não comete uma falta de retorno aos 
aros antes de receber a goles ou enquanto em contato com uma goles 
viva.  

 
iv. Não há penalidade atrasada ou infração de cartão azul, amarelo ou 
vermelho pelo time que marcou o gol no jogo da goles ou do balaço (ver 
3.3.5. Faltas adiadas). 

 
a. Penalidades entre apanhadores ou entre um apanhador e um 
corredor do pomo não anulam um gol. 

 
v. O aro não está desmontado ou de outra forma fora de condições de jogo 
(ver 4.2. Aros quebrados ou caídos). 

 
B. A goles torna-se morta assim que um gol válido é marcado. Caso um gol seja 
confirmado como válido, então o jogo deve prosseguir como descrito em 4.4. 
Reiniciando após um gol. 

 
C. O árbitro principal deve confirmar que o gol foi válido. 

 
i. O árbitro principal deve confirmar que o gol foi válido ao apitar um silvo 
longo e levantar ambos os braços. 

 
 

ii. A goles deve ser jogada como se estivesse viva até que o árbitro 
principal confirme que o gol foi válido. 
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a. Caso o gol seja declarado válido, então nenhuma jogada com a 
goles conta durante esse período de tempo, contudo, todas as 
faltas e jogadas ilegais ainda resultam em penalidade. 

 
b. Caso o gol seja declarado não válido, então a goles está viva e 
o jogo continua. 

 
4.1.2. Gol contra 

Um time pode marcar um gol a favor de seus adversários ao passar a goles por um dos 
aros da sua própria área de goleiro. 

 
A. Toda vez que uma goles viva atravessa um aro, e as condições acima são 
contempladas, um gol é marcado. 

 
B. Caso um gol contra seja marcado, então o gol conta para o time adversário, 
não importando qual time impulsionou a bola através do aro. 

 
4.2 AROS QUEBRADOS OU CAÍDOS 

 
4.2.1. Marcando através de um aro desmontado ou quebrado 
Ninguém pode marcar pontos em um aro que tenha sido desmontado. Um aro 
desmontado é definido por ter sido quebrado, deslocado ou que de qualquer forma tenha 
sido derrubado ou não esteja mais apto para o jogo. 

 
A. Caso um aro esteja no processo de ser desmontado (como um aro no processo 
de cair) quando a goles o atravessa, o gol ainda é válido. 

 
B. Um aro deve ser inteiramente consertado e retornado à posição correta antes 
que um gol possa ser marcado novamente naquele aro. 

 
C. Aros que não estejam mais no mesmo plano da linha dos aros (ex: virado de 
forma que não esteja mais de frente para a linha de meio de campo) não são 
considerados desmontados e podem ser usados para marcar pontos, mas devem 
ser retornados à posição apropriada pelo juiz de gol correspondente uma vez que 
a ação de jogo deixe a área. 

 
D. O árbitro principal pode declarar verbalmente qualquer aro como desmontado, 
logo não apto para o jogo, caso o árbitro determine que as condições acima para 
um aro desmontado tenham sido contempladas. 

 
4.2.2. Procedimento de aro desmontado: 

 
A. Caso um aro esteja quebrado, deslocado ou de outra forma não apto para o 
jogo: 

 
i. O jogo deve ser interrompido caso o aro quebrado apresente alguma 
ameaça à segurança dos jogadores. 

 
ii. Caso o jogo não seja interrompido, o juiz de gol deve retornar o aro à 
posição apropriada assim que a ação de jogo deixe a área. 
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iii. Caso a goles ultrapasse o limite rígido e não haja vantagem, o jogo deve 
ser interrompido para o conserto dos aros. 

 
iv. O time com a posse da goles pode escolher que o jogo seja interrompido 
para o conserto de um aro desmontado caso a goles ou o jogador com a 
goles não tenham ultrapassado a linha do meio de campo. Uma vez que a 
goles ou o jogador com a goles tenham ultrapassado a linha de meio de 
campo, o time não poderá mais solicitar o conserto do aro. 

 
B. Caso os três aros de um time estejam quebrados ou de outra forma 
desmontados, o árbitro principal deve interromper o jogo até que eles sejam 
consertados. 

 
C. Nenhum jogador pode jogar de maneira que possa criar uma ameaça 
significativa de desarranjo dos aros além da forma regular de jogo. Isso não se 
aplica a bolas desarranjando aros ou aros que tenham caído no processo da 
tentativa de marcação ou bloqueio de gol. 

 
D. Um jogador não pode desarranjar um aro intencionalmente. 

 
Penalidade: Azul: Um jogador que repetidamente desarranjar um aro sem 
intenção deve receber um cartão azul. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que, de forma imprudente, desarranjar um aro 
deve receber um cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que intencionalmente desarranjar um aro 
deve receber um cartão vermelho. 

 
4.3. GOL TÉCNICO 

Uma jogada é considerada gol técnico e pontua como se a goles tivesse atravessado um dos 
aros caso qualquer das condições abaixo sejam verdadeiras: 

 
A. Um jogador, que não seja um goleiro, toca a goles com alguma parte de seu 
corpo ou equipamento que esteja estendido através de um aro dentro de sua 
própria área de goleiro defensiva pelo lado em que a goles sairia. 
 
B. Um jogador do time defensor, que não seja o goleiro, bloqueia a goles ao 
atravessar inteiramente o aro, posicionando a si mesmo ou seu equipamento no 
lado oposto do aro, por onde a goles entraria no aro. 
 

4.4. REINICIANDO APÓS UM GOL 
 

4.4.1. Liberação da área de penalidade 
Caso haja jogadores na área de penalidade quando o time adversário marca um gol, um 
jogador do time que sofreu o gol que esteja com a menor quantidade de tempo de 
penalidade para cumprir por um cartão azul ou amarelo é liberado da área de penalidade. 
Jogadores cumprindo tempo na área de penalidade por infrações de cartão vermelho não 
são liberados após um gol (ver 6.4.2.2. Tempo de penalidade). 
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4.4.2. Goles morta 
Durante o intervalo entre quando um gol é confirmado como válido pelo árbitro principal 
e quando o jogo da goles é reiniciado, todos os jogadores e todas as bolas exceto a goles 
estão vivos e em jogo. Entretanto, a goles está morta, e ninguém pode marcar pontos 
com a goles até que o jogo da goles seja reiniciado. As seguintes condições aplicam-se 
à goles enquanto estiver morta: 

 
A. Qualquer jogador do time do goleiro que estava defendendo pode carregar ou 
passar a bola para o goleiro dentro da própria área de goleiro do mesmo, mas não 
podem interagir com a goles morta de qualquer outra forma. 

 
B. O time que estava atacando pode carregar ou passar a bola para o goleiro que 
estava defendendo dentro da área de goleiro do mesmo, mas não pode interagir 
com a goles morta de qualquer outra forma. 

 
i. Nesse cenário, o goleiro que estava defendendo deve recuperar a posse 
da goles dentro de sua própria área de goleiro para a bola tornar-se viva. 

 
C. O goleiro que estava defendendo pode solicitar que um árbitro entregue a 
goles, mas o árbitro só pode entregar a goles dentro da própria área de goleiro do 
time. 

 
Penalidade: Azul: Um jogador que intencionalmente interagir de forma ilegal com 
uma goles morta deve receber um cartão azul. 

 
4.4.3. Reinício do goleiro 
Após a marcação de um gol, o jogo da goles é reiniciado quando a goles está na posse 
do goleiro do time que estava defendendo dentro de sua metade do campo. 

 
4.4.3.1. - Caso o goleiro que estava defendendo seja o primeiro jogador a ter 
posse da goles morta, ela se torna viva caso seja tocada em qualquer parte de 
sua metade do campo. 

 
A. Caso alguém mais toque na goles antes, incluindo um árbitro (por solicitação 
do goleiro), então ela deve ser direcionada à área do goleiro, e o goleiro deve 
retornar à sua área para que ocorra o reinício do jogo. 

 
4.3.3.2. - O árbitro principal deve apitar um silvo curto após o jogo da goles ter 
sido reiniciado pela posse do goleiro. 

 
4.5. A APANHADA DO POMO 

 
4.5.1. A apanhada do pomo 
Quando uma apanhada do pomo é confirmada, 30 pontos são concedidos ao time cujo 
apanhador tenha apanhado o pomo e o período de jogo é imediatamente encerrado. Uma 
apanhada de pomo válida é confirmada quando todas as condições seguintes são 
verdadeiras: 

 
A. Um apanhador retirou o pomo do corredor do pomo e possui posse individual 
do pomo a partir do instante em que ele é separado do corredor do pomo. 

 



52 
 

B. O pomo estava seguramente preso ao calção do corredor do pomo antes da 
apanhada do pomo. 

 
C. O corredor do pomo não estava no chão ou determinado como fora de jogo 
durante a apanhada do pomo (ver 8.3.9. Declarado como fora de jogo). 

 
D. Não houve falta de nível algum (de volta aos aros a cartão vermelho) cometida 
pelo apanhador que apanhou o pomo imediatamente antes ou durante a 
apanhada. 

 
E. Nenhuma infração de cartão foi cometida por qualquer membro do time que 
apanhou o pomo. 

 
F. O pomo não foi impedido por qualquer membro do time que apanhou o pomo 
de forma que possa ter de qualquer maneira contribuído para a apanhada, mesmo 
que não intencional. 

 
G. O apanhador não foi queimado ou desmontado no momento da apanhada. 

 
H. Os apanhadores não removeram simultaneamente o pomo do corredor do 
pomo. 

 
I. O jogo não estava interrompido no momento da apanhada. 

 
4.5.2. Procedimento de apanhada do pomo 

 
A. Caso o árbitro do pomo acredite que possa ter havido uma apanhada de pomo 
válida, o árbitro do pomo deve apitar pares de silvos curtos para interromper o 
jogo (ver 8.3.6. Confirmando a apanhada). 

 
i. Todas as jogadas realizadas antes dessa interrupção são válidas e 
devem ser contabilizadas. 

 
B. O árbitro principal, árbitro do pomo, corredor do pomo e quaisquer outros 
árbitros relevantes devem deliberar para determinar se a apanhada foi válida. 

 
C. Se a apanhada for confirmada, o árbitro principal deve apitar três silvos longos, 
30 pontos são anotados para o time bem sucedido e o período de jogo é encerrado 
imediatamente. 

 
4.5.3. Recusando a apanhada 
Em situações limitadas, o time que apanhou o pomo pode decidir recusar a apanhada. 

 
A. Uma apanhada de pomo não pode ser recusada a não ser que a apanhada 
tenha ocorrido entre o sinal original de gol válido ou gol não válido e a reversão 
oficial dessa marcação de acordo com a regra 8.1.3.2.A. 

 
i. Caso o árbitro principal ainda não tenha sinalizado sua marcação antes 
da apanhada, a apanhada não pode ser recusada, independente de sinais 
feitos por outros árbitros. 
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B. Uma apanhada de pomo não pode ser recusada a não ser que a decisão de 
gol tenha influência sobre se o período terminaria em um empate. 

 
C. Se uma apanhada é recusada, o jogo reinicia como se a apanhada tivesse sido 
considerada não válida. 
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5. O EFEITO DE QUEIMADA 
 

5.1. A VASSOURA MONTADA 
 
5.1.1. Montando na vassoura 
Todos os jogadores devem montar nas vassouras conforme o seguinte procedimento 
para estarem habilitados ao jogo: 

 
A. Para estar montado, o jogador deve ter a vassoura entre suas pernas, tocando 
alguma parte do corpo. 

 
B. O jogador permanece montado até que um dos seguintes ocorra: 
 

i. A vassoura (ou o braço que a segura) deixar de cruzar o plano entre as 
pernas do jogador. 

 
ii. O jogador perder o contato com a vassoura. 

 
iii. A vassoura tocar o chão sem que a mão do jogador esteja sob ela. 

 
C. Não são permitidas formas artificiais de fixação da vassoura, estes são 
considerados equipamentos ilegais (ver 2.4.1.D. Vassouras). 

 
5.1.2. Desmontando 
Se um jogador, intencionalmente ou não, desmontar da vassoura enquanto estiver 
jogando, qualquer jogada feita pelo jogador enquanto desmontado não conta. 

 
A. Uma vez desmontado, o jogador é considerado fora do jogo até que siga o 
procedimento de queimada e remonte na vassoura (ver 5.3. Procedimento de 
queimada) 

 
B. Se um jogador é desmontado por ações ilegais do adversário, o jogador deve 
remontar imediatamente e continuar o jogo. Se o mesmo não remontar 
imediatamente, então eles devem seguir os procedimentos de queimada (ver 
6.1.1.1.A e 5.3 Procedimento de queimada). 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que desmonta enquanto estiver 
jogando, deve ser mandado de volta aos aros. 

 
Penalidade: Azul: Um jogador que continuar jogando após ser desmontado deve 
receber um cartão azul. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que continuar ou iniciar contato enquanto 
desmontado deve receber um cartão amarelo. 

 
5.2. O EFEITO QUEIMADA 

 
5.2.1. Incorrendo no efeito queimada 
Se um jogador for atingido com um balaço ativo, o jogador é considerado queimado e 
deve seguir o procedimento de queimada descrito em 5.3 Procedimento de queimada. 
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A. Um jogador é queimado se atingido por um balaço ativo nos seguintes locais: 
  

i. Qualquer parte do corpo do jogador, incluindo cabelo ou dedos, incluindo 
os dedos segurando a bola. 

  
ii. Em qualquer parte do equipamento (incluindo a vassoura), exceto pela 
bola segurada. 

  
iii. Em qualquer parte da roupa. 

 
B. Se um balaço vivo atingir o jogador ao mesmo tempo que atinge o solo ou é 
pego por um jogador elegível, o jogador continua queimado. 

 
C. Se um jogador é atingido por um balaço, o jogador é considerado “queimado” 
a não ser que um árbitro o declare “salvo” ou “limpo”. 

  
5.2.2 Balaço vivo 
Para poder causar o efeito queimada, o balaço precisa estar vivo. 

 
A. Para estar vivo, o balaço: 

 
i. Precisa ser arremessado, chutado ou de alguma maneira lançado, 
intencionalmente, por um batedor. 

 
ii. Não pode ter tocado o chão, saído da área de jogo ou ser pego. 

 
a. Nestes casos, o balaço é vivo até que uma das ações indicadas 
ocorra. 

 
iii. Não pode ser desviado pelo corpo do oponente, outro balaço ou a goles. 

 
B. Qualquer balaço que não é considerado vivo, é considerado “morto”. 

 
C. Qualquer adversário atingido por um balaço vivo está sujeito ao efeito de 
queimada. 

 
i. Artilheiros, apanhadores e goleiros fora da área do goleiro estão 
imediatamente queimados e devem realizar o procedimento de queimada 
(Ver 5.3 Procedimento de queimada). 

 
ii. Goleiros estão imediatamente queimados, a não ser que estejam 
protegidos (ver 7.3.3.2. Poderes específicos do goleiro) 

 
iii. Batedores que forem atingidos por um balaço vivo; 

 
a. Podem adiar a desmontagem da vassoura para tentarem pegar 
o balaço, a não ser que o mesmo se torne morto por outros meios 
(ver 5.2.4 Batedor atingido). 

 
1. Se o batedor pegar o balaço antes dele se tornar morto, 
ele não é queimado. 
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2. Se o batedor não pegar o balaço, ele é queimado. 

 
D. Um batedor atingido por um balaço vivo não pode realizar nenhuma outra ação 
que não seja tentar pegar o balaço vivo que o acertou. 

 
5.2.3. Balaços segurados 

 
A. Um balaço sendo segurado não está vivo e não causa o efeito de queimada. 

 
B. Um batedor não pode iniciar um contato intencionalmente com um jogador 
adversário enquanto estiver segurando um balaço. 

 
i. Um batedor pode realizar contato com outro batedor com um balaço 
segurado durante uma jogada, porém não pode utilizar-se disto para fazer 
o batedor acreditar que foi queimado. 

 
C. Um balaço que for solto ou lançado de qualquer maneira, que não seja por um 
batedor atingido, não é mais seguro e se torna um balaço vivo. 

 
Penalidade: Azul: Um batedor que intencionalmente tocar um adversário com um 
balaço segurado, fazendo-o acreditar que foi queimado, deve receber um cartão 
azul. 

 
5.2.4 Batedor atingido 
Um batedor atingido é um batedor que foi atingido por um balaço vivo lançado por um 
batedor adversário. 

 
5.2.4.1 Após o impacto inicial e antes do balaço se tornar morto, o batedor atingido 
por tentar pegar o balaço vivo que o atingiu. 

 
A. As únicas ações que o batedor atingido pode iniciar são: 

 
i. Largar um balaço segurado. 
 
ii. Seguir o procedimento de queimada. 
 
iii. Tentar pegar o balaço que o atingiu. 

 
a. Após o impacto inicial, o batedor não pode intencionalmente 
tentar mudar a direção de um balaço de qualquer maneira que 
não tentando pegá-lo. 
 
b. O batedor está autorizado a lançar o balaço mais alto no ar no 
processo de tentar pegá-lo. 

 
B. Se o batedor pegar o balaço, ele não está mais sujeito ao efeito de queimada 
e o balaço se torna morto. 
 
C. Se o batedor falhar na tentativa de pegar o balaço antes do mesmo se tornar 
morto, o batedor deve imediatamente iniciar o procedimento de queimada. 
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Penalidade: Azul: Um batedor que intencionalmente mudar, ou tentar mudar, a 
direção de um balaço após o impacto inicial, deve receber um cartão azul. 

 
5.2.5. Bloqueando balaços 
Um jogador na posse de uma bola pode tentar bloquear um balaço vivo utilizando esta 
bola: 

 
A. A goles ou um balaço podem ser usados para tentar o bloqueio. 

 
B. Para o bloqueio ser considerado bem sucedido, o balaço não pode acertar 
nenhuma parte do jogador, antes ou após o choque com a bola usada no bloqueio. 
Isto inclui, mas não está limitado a: 
 

i. A mão que segura a bola usada no bloqueio. 
 

ii. Qualquer parte do corpo do jogador, incluindo cabelo e dedos. 
 

iii. Qualquer parte do equipamento (incluindo a vassoura). 
 

iv. Qualquer parte da roupa do jogador. 
 

C. A bola usada para tentar o bloqueio pode ser usada para rebater, desviar, ou de 
qualquer maneira repelir o balaço 

   
i. A goles, não importa se estiver segurada ou lançada, não pode ser usada para interagir 

com um balaço morto, incluindo um balaço ainda na mão de um batedor. 
 
 

5.2.6. Desviando balaços 
Qualquer tentativa de rebater, desviar, ou de qualquer outra maneira redirecionar, de 
forma intencional, um balaço vivo durante o impacto inicial com um jogador é considerado 
um desviar de balaço. 
 
A. Batedores podem fazer qualquer tentativa de alterar o curso de um balaço vivo desde 

que: 
  
i. O desviar não faça o balaço sair do campo. 
  
ii. O batedor não for um batedor atingido (ver 5.2.4 Batedor atingido). 
 
B. Artilheiros e goleiros não podem desviar balaços, a não ser que o façam com a goles 

no processo de bloqueio, como citado em 5.2.5.C Bloqueando balaços. 
 
C. Apanhadores não podem desviar balaços em nenhum momento. 
 
Penalidade: Azul: Um artilheiro, apanhador ou goleiro que desviar um balaço deve 

receber um cartão azul. 
 
5.2.7. Fogo amigo 
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Quando um balaço é tornado vivo por um time, nenhum jogador deste time pode ser 
queimado até que ele se torne morto e se torne vivo através do time adversário. 

 
A. Jogadores atingidos por um balaço devem desmontar imediatamente (a não ser que 

o jogador seja um batedor e tente pegar o balaço vivo) 
  

i. Jogadores devem ser declarados como “salvos” por um árbitro se eles forem atingidos 
por fogo amigo. 

  
ii. Se um jogador não for considerado “salvo” por um árbitro, então está sujeito ao efeito 

de queimada. 
 

B. Se o jogador desmontar devido a fogo amigo e não realizar nenhum jogada ou outra 
ação enquanto desmontado, o árbitro pode permitir que o jogador remonte e continue 
jogando. 

  
i. Se o árbitro não informar explicitamente ao jogador que ele pode remontar e continuar 

jogando, o jogador deve completar o procedimento de queimada. 
 

5.2.8. Imunidade à queimada 
 

Em algumas situações, batedores podem se tornar imunes ao efeito de queimada, 
seguindo certos procedimentos. 
 
5.2.8.1 - Quando um time tem a posse de dois balaços e o time adversário não possui a 

posse de nenhum balaço: 
 

A. Um jogador do time sem balaços pode erguer a mão acima do ombro, com o punho 
fechado, para ganhar imunidade do efeito de queimada e pegar o balaço livre. As 
seguintes orientações se aplicam: 

 
i. O balaço livre deve se tornar morto antes de um batedor poder levantar o punho 

para sinalizar imunidade. 
 
ii. Se um oponente inicia um movimento natural para tentar uma queimada antes 

do batedor imune ter a posse da bola, a queimada não conta (ver 5.3.4. 
Movimento natural). 

 
iii. Se o oponente tiver soltado o balaço antes do batedor levantar o punho acima 

do ombro, a queimada ainda conta como válido. 
 
iv. O jogador deve direta e imediatamente ir até o balaço livre. 

 
a. Isto não impede o jogador de aproximar-se da bola de qualquer direção que ele 

preferir. 
 
v. O jogador não pode realizar nenhuma outra ação até que o balaço livre seja 

pego ou tenho sido movido. 
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vi. Se o time adversário perder a posse de bola de um de seus balaços, ou mover 
o balaço livre de forma legal, então o batedor imune perde a imunidade e 
deve baixar sua mão. 

 
B. Se os dois batedores de um time erguerem os punhos ao mesmo tempo, 
qualquer um dos dois pode baixar seu punho sem penalidade. Se os dois 
mantiverem seus punhos acima do ombro, uma penalidade deve ser marcada. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Se os dois batedores de um time erguerem os 
punhos para imunidade e nenhum deles baixá-lo, o árbitro deve mandar o batedor 
cujo pedido for considerado mais enganoso de volta aos aros. 

 
Penalidade: Azul: Se um jogador que iniciar ou manter pedido de imunidade 
quando não o puder, deve receber um cartão azul, a não ser que ele 
imediatamente corrija o pedido e a jogada não tenha sido afetada pelo pedido. 

 
5.2.8.2. Manipulando imunidade 
É ilegal manipular o status dos balaços com o único propósito de mudar o estado 
de imunidade. Exemplos incluem: 

 
A. Um jogador não pode pedir imunidade após ele mesmo ter soltado um balaço, 
a não ser que o balaço tenha sido solto devido ao efeito de queimada. 

 
B. Um jogador não pode pedir imunidade para recuperar um balaço livre antes do 
mesmo ter sido considerado morto. 

 
C. Se um batedor do time com dois balaços soltar um balaço sem o objetivo de 
queimar, então o batedor oponente imune mantém-se imune, a não ser que ele 
ceda o balaço para o oponente. 

 
D. O árbitro deve informar aos jogadores que o status de imunidade não foi 
alterado. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que, na interpretação do árbitro, 
tentar manipular o status da imunidade, deve ser mandado de volta aos aros. 

 
5.3. PROCEDIMENTO DE QUEIMADA 

 
5.3.1. Procedimento de queimada 
Após ser atingido por um balaço, resultando no efeito de queimada, o jogador deve seguir 
o seguinte procedimento, em ordem, antes de se tornar elegível para jogar a partida: 

 
A. Imediatamente abrir mão da posse de qualquer bola, largando-a. 
 

i. O jogador não pode passar, lançar, rolar ou chutar a bola, a não ser para 
completar um movimento natural que já tenha iniciado (ver 5.3.4. 
Movimento natural). 

 
ii. Se a bola for um balaço, ele não se torna vivo quando solto. 

 
iii. A goles solta desta forma não pontua. 



60 
 

 
B. Desmontar de sua vassoura. 

 
C. Ir de volta aos próprios aros e tocar uma parte de qualquer um dos aros. 
 

i. O jogador deve tocar o aro ou o poste, não a base do aro. 
 

ii. O jogador deve tocar o aro com seu corpo, não com a vassoura. 
 

D. Remontar imediatamente sua vassoura, antes de sair das cercanias dos aros. 
 

Penalidade: Repetir: Um jogador que falhar em desmontar ou remontar em sua 
vassoura, antes de tocar os aros, deve repetir o procedimento. 

 
Penalidade: Azul: Um jogador queimado que interagir com a jogada, outra que 
não seja iniciar contato físico (ver 5.3.2.D.i) sem completar o procedimento de 
queimada, deve receber um cartão azul. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que intencionalmente ou repetidamente não 
completar o procedimento deve receber um cartão amarelo. 

 
5.3.2. Jogadores queimados 
Jogadores queimados são jogadores fora da jogada e sujeitos às seguintes restrições. 
Um jogador queimado deve: 

 
A. Não realizar qualquer jogada. Qualquer gol, apanhada de pomo ou queimada 
tentado por um jogador queimado não é válido. 

 
B. Não realizar um passe, arremesso ou qualquer outra ação relacionada a uma 
bola de jogo, exceto em casos de movimento natural (ver 5.3.4. Movimento 
natural). 

 
C. Largar qualquer bola que estiver em posse. 

 
D. Evitar interações com outros jogadores ou iniciar contato físico. 

 
i. Um jogador não pode iniciar contato físico, outro que contato acidental, 
após ser atingido por um balaço vivo. 

 
ii. Se um jogador já tiver iniciado contato físico, ele deve encerrar contato 
após ser atingido por um balaço. 

 
iii. Se um jogador está no final de um movimento natural de uma ação 
única ou tenha começado uma interação físico antes de ser atingido por 
um balaço, ele pode completar aquela ação. 

 
a. Se um batedor está no processo de agarrar um batedor 
adversário, então ele pode completar a agarrada, mas não 
completar o tackle. 
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b. Se um artilheiro está aplicando carga em um artilheiro adversário 
e é atingido no último passo, então ele não pode ser penalizado 
pela carga. 

 
c. Se um artilheiro está aplicando carga um artilheiro adversário e 
é atingido alguns passos antes de dar a carga e ainda o faz, ele 
deve ser penalizado. 

 
E. Não ser substituído. 

 
D. Reconhecer e concordar com a decisão do árbitro de que está queimado. 

 
Penalidade: Inversão de posse: Um jogador que passar ou arremessar após ser 
queimado, exceto em casos de movimento natural, faz com que o adversário 
receba a posse de bola no ponto onde foi queimado. O árbitro pode deixar a 
jogada continuar se entender que o time adversário não foi prejudicado pelo 
movimento ilegal da bola. 

 
Penalidade: Amarelo: Qualquer jogador que iniciar contato físico, outro que não 
for acidental ou no final de um movimento natural, após ser atingido por um balaço 
deve receber um cartão amarelo. 

 
 

5.3.3 Queimada não-percebida 
Se um jogador, de forma não intencional, continuar jogando após ser atingido por um 
balaço vivo: 

 
A. O árbitro deve verbalmente e visualmente informar ao jogador que ele foi 
queimado. 

 
B. O árbitro pode parar a jogada para informar que o jogador foi queimado. Se o 
árbitro tiver que parar a jogada devido a uma queimada: 

 
i. Qualquer bola segurada pelo jogador, ou que ele tinha em mãos quando 
foi queimado, deve ser entregue para o jogador elegível do time adversário 
que estiver mais próximo do ponto onde a bola foi solta. 

 
ii. O jogador deve ser mandado de volta aos aros. 
 

Penalidade: Azul: Um jogador que, de forma não intencional, continuar jogando 
após ser atingido por um balaço e afetar a jogada, de outra forma que não 
arremessando a bola (ver 5.3.4 Movimento natural) ou iniciando contato físico (ver 
5.3.2. Jogadores queimados), deve receber um cartão azul. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que intencionalmente ignora a queimada deve 
receber um cartão amarelo. 

 
5.3.4 Movimento natural 
Quando o jogador é queimado, este jogador por terminar um único movimento natural 
que já tiver iniciado, se este movimento não puder ser interrompido racionalmente. 
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5.3.4.1 Para o movimento natural poder existir, devem existir as seguintes 
condições: 

 
A. O jogador deve soltar qualquer bola que estiver em posse como parte do 
movimento natural iniciado antes de ser atingido pelo balaço. 

 
i. Qualquer movimento iniciado após ser atingido pelo balaço não conta 
como movimento natural. 

 
B. Se um jogador tiver iniciado o último e único movimento de passe quando foi 
queimado, o jogador pode soltar a bola e a jogada continua normalmente. 

  
i. Um jogador não pode lançar a bola se for atingido por um balaço durante 
quaisquer movimentos adicionais antes do movimento final, incluindo, mas 
não limitado, a um movimento de impulso. 

 
C. Um jogador que não tiver entrado em contato com a bola quando foi queimado 
não pode mover a bola, mesmo que o contato com a mesma seja um movimento 
natural. 

 
D. Se um jogador não estiver mais em contato com a goles quando for atingido 
por um balaço, a goles não se torna impontuável. 

 
E. Um batedor que estiver em processo de soltar um balaço pode terminar o 
movimento natural, mas este balaço é considerado morto e não pode queimar até 
ser tornado vivo novamente. 

 
F. Se a soltura da bola for considerada simultânea, ou muito próxima para definir, 
à queimada, esta bola solta deve ser considerada uma goles impontuável ou um 
balaço morto. 

 
Penalidade: Inversão de posse: Se um jogador, de forma não intencional, iniciar 
um novo movimento após ser queimado, a bola que ele moveu é entregue para o 
jogador elegível adversário mais próximo ao ponto da queimada. O árbitro pode 
optar por seguir o jogo se entender que o time adversário não foi prejudicado com 
o local para onde a bola foi ilegalmente movida. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que intencionalmente iniciar um movimento, 
com o conhecimento de que foi queimado (incluindo, mas não limitado a, sendo 
após ser informado pelo árbitro) deve receber um cartão amarelo. 

 
5.3.4.2 Goles impontuável: 
Se um jogador estiver com a goles, for atingido por um balaço vivo e largá-la 
seguindo um movimento natural, a goles se torna impontuável. 

 
A. A goles impontuável não pode marcar um gol, mesmo que passe entre os aros. 

 
B. Um árbitro deve mandar o jogador queimado para os aros e informar que o gol 
não foi válido. 

 
C. A goles permanece viva e a jogada continua. 
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D. A goles impontuável que rebater em um jogador adversário, árbitro, 
equipamento ou o chão, permanece impontuável. 

 
E. A goles volta a ser “scorable” se: 

   
i. For tocada por um jogador da mesma equipe que largou a goles. 

   
ii. Estiver em posse de qualquer jogador. 
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6. CONDUTA DE JOGADORES E INTERAÇÕES 
 

6.1. CONDUTA GERAL DE JOGADORES 
 
6.1.1. Regras e regulamentações 
   

6.1.1.1. Autoridade das regras - Jogadores devem obedecer todas as regras e 
regulamentações em exercício para uma partida ou competição em particular. 

 
A. Qualquer jogador que cometer uma violação como resultado direto de ações 
ilegais de um oponente deve corrigir tal violação imediatamente assim que a ação 
do oponente for completada para evitar punição. 

 
Penalidade: Geral: Qualquer jogador que violar uma regra ou regulamentação 
em exercício para uma partida ou competição específica deve ser sujeito à 
punição apropriada, como estabelecido por este livro de regras. 

 
6.1.1.2. Autoridade dos árbitros - Jogadores devem obedecer as diretivas dos 
árbitros assinalados para uma partida específica. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que recusar seguir uma diretiva de um árbitro 
deve receber um cartão amarelo. 

 
6.1.2. Comportamento anti desportivo 
Jogadores devem seguir os padrões de comportamento desportivo em todas as 
interações com jogadores, espectadores, árbitros e staff do evento. 

 
6.1.2.1. Jogadores não devem insultar ou apresentar comportamento rude ou 
antagonista com jogadores, espectadores, árbitros e staff do evento.  

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que insultar oponentes ou apresentar 
comportamento rude ou antagonista contra jogadores, espectadores, árbitros ou 
staff do evento deve receber um cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que direcionar insultos explícitos ou 
ameaçadores contra oponentes ou apresentar comportamento explicitamente 
rude ou hostil contra jogadores, espectadores, árbitros ou staff do evento deve 
receber um cartão vermelho e pode estar sujeito a punição adicional. 

 
6.1.2.2. Linguagem e gesticulação - É ilegal utilizar linguagem ou gesticulação 
explícita, vulgar, extrema ou abusiva a qualquer momento. 

 
Penalidade: Advertência: Um jogador que utilizar linguagem ou gesticulação 
explícita, vulgar, extrema ou abusiva não direcionada deve receber uma 
advertência. 

  
Penalidade: Azul: Um jogador que utilizar linguagem ou gesticulação explícita, 
vulgar, extrema ou abusiva não direcionada após ser advertido pode receber um 
cartão azul. 
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Penalidade: Amarelo: Um jogador que utilizar linguagem ou gesticulação 
explícita direcionada a qualquer pessoa deve receber um cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que utilizar linguagem extrema ou abusiva 
ou gesticulação obscena direcionada a qualquer pessoa deve receber um cartão 
vermelho. 

 
6.1.2.3. Altercações físicas e ameaças - É ilegal engajar-se em altercações físicas 
com ou ameaçar qualquer jogador, espectador, árbitro ou staff do evento. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que se engajar em altercações físicas com 
ou ameaçar qualquer jogador, espectador, árbitro ou staff do evento deve receber 
um cartão vermelho e pode estar sujeito a punição adicional. 

 
6.1.2.4. Jogada seriamente faltosa - É ilegal cometer jogadas seriamente faltosas, 
incluindo conduta maléfica e trapaça flagrante. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que cometer uma jogada seriamente faltosa 
deve receber um cartão vermelho. 

 
Penalidade: Especial: Se uma equipe cometer uma jogada faltosa que não possa 
ser atribuída a um jogador específico, o capitão representante deve receber um 
cartão vermelho e pode estar sujeito a punição adicional. 

 
6.1.2.5. Simulação de falta - É ilegal fingir ter sofrido falta na tentativa de enganar 
um árbitro 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que fingir ter sofrido falta deve receber um 
cartão amarelo.  

 
6.2. SUBSTITUIÇÕES 
 

6.2.1. Passo a passo das substituições 
 

A. Jurisdição sobre os jogadores suplentes - Todos os jogadores suplentes e staff 
do time (como os treinadores) estão sujeitos à autoridade e jurisdição dos árbitros. 

 
B. Tempo da substituição - Uma substituição pode ser realizada em qualquer 
momento durante a partida, desde que algum árbitro não tenha paralisado o jogo. 

 
C. Todas as substituições devem resultar no time que as realiza aderir a todas as 
regras que dizem respeito ao número de jogadores permitidos em cada posição e 
à regra do máximo de quatro (ver 7.1.1. Plantéis e jogadores e 7.1.3. A regra do 
máximo de quatro). 

 
D. Nenhum jogador pode substituir ou trocar de posição enquanto na zona de 
infração, com as seguintes exceções: 

 
i. Um goleiro enviado à zona de infração deve trocar de posição com um 
artilheiro antes de entrar na zona de infração. 
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ii. Um jogador que tenha recebido um cartão vermelho deve deixar a área 
de jogo e a vizinhança do campo de jogo imediatamente e um jogador 
suplente deve se dirigir à zona de infração, seguindo o procedimento de 
cartão vermelho (ver 6.4.1.5. Cartão vermelho). 

 
iii. Quando um jogador suplente comete uma falta, o capitão do time pode 
escolher qualquer jogador para remover do campo enquanto o suplente 
está na zona de infração e o suplente deve cumprir o período de 
penalidade pela posição daquele jogador. 

 
iv. Um capitão enviado à zona de infração por uma falta de equipe: 

 
a. Se estiver em campo - O capitão não pode trocar de posição, a 
não ser que seja o goleiro, e deve se dirigir imediatamente à zona 
de infração. 
 
b. Se não estiver em campo - O capitão deve designar um jogador 
para sair do campo e deve cumprir o período de penalidade pela 
posição daquele jogador. 

     
v. Se o árbitro principal julgar um jogador lesionado demais para 
permanecer em jogo cumprindo penalidade na zona de infração: 
 

a. O capitão representante deve escolher um jogador suplente 
elegível. 
 
b. O jogador faltoso não pode retornar ao jogo até depois que o 
suplente seja liberado da zona de infração. 
 
c. O pontuador e o árbitro principal devem se assegurar de que o 
jogador a quem a falta é atribuída seja o jogador faltoso. 
 

6.2.2. Procedimento de substituição 
Para que se substitua um jogador por um suplente, as seguintes condições devem ser 
observadas: 
 

A. O jogador substituído não pode estar queimado ou desmontado. 
 

B. O jogador substituído não pode carregar nenhuma bola para fora do campo. 
 

C. O jogador substituído deve sair dos limites do campo para dentro da área de 
substituição do seu time e desmontar. 
 

i. O jogador não pode desmontar antes de atravessar os limites do campo. 
 
ii. O jogador substituído não estará mais elegível a ser queimado a partir 
do momento que o mesmo desmonta. 
 

D. O suplente entrando em jogo deve montar na vassoura e entrar em campo 
antes de interagir com o jogo. 
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E. Se qualquer outro equipamento necessitar ser trocado (incluindo testeiras), isso 
deve ser feito fora do campo. 
 
F. O suplente entra em campo através dos limites da área de substituição do time. 
 
G. Uma substituição está completa quando o suplente atravessa o limite da área 
de substituição do time para dentro do campo. 
 
H. Suplentes devem entrar no campo de jogo no mesmo local onde o jogador 
substituído deixou o campo. 
 
I. O suplente, então, está imediatamente elegível para se engajar no jogo e está 
sujeito ao procedimento de queimada. 

    
6.2.2.1. Substituições ilimitadas - Ao seguir o procedimento em 6.2.2. 
Procedimento de substituição, um jogador que tenha sido substituído pode 
substituir outro jogador, de qualquer posição, a qualquer momento da partida. 

 
Penalidade: Repetir: Se um time que esteja tentando uma substituição violar 
parte do procedimento de substituição, o árbitro deve claramente alertar os 
jogadores e eles devem repetir o procedimento de substituição completo. Se o 
jogador saindo do campo tiver desmontado ou tiver sido queimado, esse jogador 
deve completar o procedimento de queimada antes de completar o procedimento 
de substituição (ver 5.3 Procedimento de queimada) 

 
Penalidade: Azul: Se um jogador que tenha entrado no campo como resultado 
de uma substituição ilegal desconsiderar o comando do árbitro de repetir a 
substituição ou interagir com uma bola ou oponente, ele deve receber um cartão 
azul. 

 
6.2.3. Troca de posição 

 
A. Jogadores podem trocar de posição ao trocar testeiras ou se ambos os 
jogadores trocarem suas testeiras por testeiras da cor própria de sua nova 
posição. 
 
B. Se dois jogadores que estejam em jogo trocarem de posição, eles devem seguir 
o procedimento completo de substituição com a seguinte exceção: 
 

i. Um goleiro enviado à zona de infração deve trocar imediatamente de 
testeira com um artilheiro. Isso pode ser realizado dentro de campo (ver 
6.4.2.6.B. Situações incomuns da área de penalidade). 

 
Penalidade: Repetir: Se jogadores completarem uma troca de posição ilegal, 
eles podem trocar de volta para suas posições originais e completar a troca de 
forma correta desde que nenhum deles tenha interagido com o jogo de nenhuma 
forma durante o período antes da falta ser corrigida. 

 
Penalidade: Duplo azul: Se algum dos jogadores interagir com o jogo após uma 
troca de posição ilegal, ambos devem receber cartões azuis. 
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 6.2.4. Substituição por contusão 
 

A. Se um jogador estiver contundido e a partida não for interrompida, a 
substituição deve seguir totalmente o procedimento de substituição como 
detalhado em 6.2.2. Procedimento de substituição. 
 
B. Um jogador não pode simular contusão por razão alguma. 
 
C. Se um jogador está contundido e a partida for interrompida: 

 
i. O tempo de jogo, a espera dos apanhadores e o tempo de penalidade 
devem ser todos paralisados. 
 
ii. A vassoura do jogador contundido deve ser colocada no campo onde o 
jogador estava localizado. 
 
iii. O jogador contundido deve se retirar do campo. 
 

a. Se a partida for interrompida por uma contusão, o jogador deve 
se retirar do campo e seguir o procedimento de substituição para 
retornar ao campo. 
 
b. O jogador pode ser assistido a sair do campo por qualquer meio 
necessário. 
 

iv. O jogador contundido deve ser substituído por um suplente elegível. 
 

a. Enquanto a partida estiver interrompida, o jogador suplente deve 
equipar-se com todo equipamento necessário e dirigir-se para o 
local no campo indicado pela vassoura do jogador contundido, o 
substituindo. 
 
b. Caso não haja um suplente elegível para um jogador contundido, 
o time pode continuar a jogar com um jogador a menos. 
 

Penalidade: Amarelo: Um jogador que simular uma contusão deve receber um 
cartão amarelo. 
 
 

 6.2.5. Área de suplentes 
Suplentes devem permanecer dentro da área de suplentes, como definida em 2.1.5.1 
Áreas de suplentes, quando a partida não estiver parada. As seguintes exceções se 
aplicam: 

 
A. O capitão representante do time, que é designado antes do jogo, ou seu 
substituto, podem sair da área para se comunicar com árbitros, staff do torneio ou 
jogadores de seu time. 

 
B. Quaisquer jogadores em necessidade de atendimento médico pode sair da 
área de suplentes para receber atendimento médico. 
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i. Caso necessário, um capitão representante do time, um membro não-
jogador do elenco ou outro jogador designado pelo capitão pode deixar a 
área de suplentes para atender um jogador contundido. 

 
ii. Todos os jogadores que deixarem a área de suplentes por essa razão 
permanecem elegíveis a retornar à partida, se forem medicamente 
liberados. 

 
C. Qualquer jogador que receber um cartão vermelho deve se retirar da área de 
jogadores e seguir todos os protocolos específicos do torneio. 

 
Penalidade: Azul: Um suplente que intencionalmente deixar a área de suplentes 
sem a permissão do árbitro deve receber um cartão azul. 

 
 

 6.2.6. Suplentes interferindo na partida 
Um suplente não pode interferir na partida de forma alguma. As seguintes diretrizes se 
aplicam: 

 
A. Um suplente não pode interagir intencionalmente com um jogador ou bola 
durante o jogo, incluindo qualquer lance que ocorra fora dos limites do campo de 
jogo. 

 
B. Se uma jogada ocorre em direção a um suplente, esse suplente deve fazer todo 
e qualquer esforço razoável para se retirar do caminho da jogada. 

 
Penalidade: Azul: Um suplente que não fizer todo e qualquer esforço razoável 
para se retirar do caminho da jogada deve receber um cartão azul. 

 
Penalidade: Vermelho: Um suplente que interagir com o jogo intencionalmente 
deve receber um cartão vermelho. 

 
 

6.2.7. Substituições nos intervalos 
Times podem realizar qualquer número de substituições nos períodos entre os tempos 
de jogo (intervalos) sem seguir o procedimento de substituição. Uma vez reiniciado o jogo, 
contudo, todos os procedimentos devem ser cumpridos. 

 
Penalidade: Vermelho: Qualquer jogador que descumprir intencionalmente as regras de 
substituição para afetar o jogo é culpado de infração grave e deve receber um cartão 
vermelho. 

 
 

6.3. CONTATO FÍSICO 
 
 6.3.1. Contato geral 
 

6.3.1.1. Contato legal - jogadores são permitidos a entrar em contato físico durante 
o curso do jogo. 
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A. Realizar carga, agarrar ou contato acidental entre jogadores da mesma 
posição, assim como entre artilheiros e goleiros entre si, é permitido na maioria 
das circunstâncias. 

 
B. Outras formas particulares de contato são legais em algumas circunstâncias e 
ilegais em outras (ver 6.3.2. Contato específico até 6.3.2.8. Tackle). 

 
C. Contato ilegal - Contato ilegal inclui qualquer forma de contato proibida pelas 
regras. Contato ilegal pode ser intencional ou não. Em alguns casos, contato ilegal 
não intencional pode ser corrigido para evitar punição. Para que seja considerado 
não intencional, o jogador faltoso deve agir imediatamente para corrigir o contato 
ilegal. 

 
6.3.1.2. Contato físico ilegal - As seguintes formas de contato físico são sempre 
ilegais, a não ser que o árbitro determine que o contato tenha sido acidental: 

 
A. Intencionalmente entrar em contato com um jogador de outra posição, a não 
ser artilheiros e goleiros entre si. 

 
B. Intencionalmente entrar em contato com o corredor do pomo, a não ser pelos 
apanhadores. 

 
C. Chutar um adversário. 

 
D. Dar joelhada em um adversário. 

 
E. Cabecear um adversário. 

 
F. Dar cotovelada em um adversário. 

 
G. Fazer contato com a cabeça, o pescoço ou a virilha de um adversário. 

 
H. Iniciar contato na região dos joelhos ou abaixo com um adversário. 

 
I. Exercer força na região dos joelhos ou abaixo em um adversário. 

 
J. "Dar banda" em um adversário, ou fazê-lo tropeçar. 

 
K. "Dar carrinho", deslizar ou mergulhar contra um adversário. 

 
L. Pular ou saltar em um adversário. 

 
M. Atracar o próprio corpo ao corpo de um adversário, de forma que o jogador que 
inicia o contato esteja sendo carregado pelo jogador adversário. 

 
N. Carregar qualquer jogador intencionalmente, seja um adversário ou um jogador 
do mesmo time. 

 
O. Entrar em contato com um goleiro adversário protegido que esteja em posse 
exclusiva da goles (ver 7.3.3.2. Poderes específicos do goleiro). 
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P. Aplicar força aguda, força repentina (empurrar ou puxar) no braço de um 
adversário, incluindo entrelaçar os braços e movimentar-se rapidamente na 
direção oposta de um adversário, girando o corpo rapidamente com o braço 
entrelaçado ao do adversário para exercer força repentina nos braços, ou de 
qualquer outra forma. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que, de forma não intencional, fizer 
contato ilegal e imediatamente corrigi-lo para contato legal pode ser mandado de 
volta aos aros de acordo com o critério do árbitro sobre se o contato físico interferiu 
no jogo ou não. 

 
Penalidade: Amarelo:  Um jogador que fizer contato físico ilegal, seja 
intencionalmente ou sem corrigi-lo imediatamente, deve receber um cartão 
amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que fizer contato físico ilegal de uma forma 
que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber um cartão vermelho. 

 
6.3.1.3. Diretrizes de interação - Jogadores podem interagir entre si de diversas 
formas que não necessariamente resultarão em contato, mas as seguintes 
diretrizes se aplicam. Um jogador não pode: 
 
A. Mergulhar ou dar um "carrinho" diretamente na direção de um adversário de 
forma que force esse adversário a mudar seu movimento para desviar do 
mergulho ou "carrinho". 
 

i. Mergulhos ou "carrinhos" que não violem as condições acima (ex: 
movimentação lado-a-lado) e não sejam imprudentes, perigosos ou de 
outra forma ilegais não devem ser penalizados. 
 

B. Posicionar seu corpo com a intenção de causar que um adversário de posição 
diferente entre em contato com o jogador, com a exceção de artilheiros e goleiros 
entre si. 
 
C. Engajar-se em uma obstrução em movimento contra um jogador que não esteja 
em posse de uma bola ou em uma obstrução de qualquer tipo contra um jogador 
de outra posição. 
 

i. Uma obstrução é uma tentativa passiva de criar uma barreira imóvel 
usando o corpo de um jogador com a intenção de obrigar o jogador 
adversário a contornar o bloqueio. Uma obstrução em movimento é uma 
tentativa de obstrução sem que o jogador tenha estabilizado seus pés 
antes da interação. 
 
ii. Se um empurrão é iniciado em movimento, a jogada não deve ser 
considerada uma obstrução. 
 

D. Como um suplente, intencionalmente interagir com o jogo. Essa infração pode 
resultar em um cartão vermelho. 
 
E. Chutar uma bola que a mão de um adversário esteja tocando. 
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i. Chutes que não violem a condição acima, mas que constituam jogada 
imprudente (7.2.7.) ou que faça contato com um adversário (6.3.1.2.C.) 
devem ser penalizados como tais. 
 

Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que cometer uma interação física 
ilegal de forma não intencional e ajustar imediatamente para a interação correta 
pode ser direcionado de volta aos aros a critério do árbitro baseado em se a 
interação física afetou ou não o fluxo do jogo. 
 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que cometer uma interação física ilegal de 
forma intencional ou que não ajustar imediatamente para a interação correta deve 
receber um cartão amarelo. 
 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que cometer uma interação física ilegal de 
forma que o árbitro julgue ter sido conduta violenta ou desleal deve receber um 
cartão vermelho. 
 
6.3.1.4. Contato desleal - Contato ilegal particularmente desleal é proibido e as 
seguintes diretrizes se aplicam. Um jogador não pode: 

 
A. Fazer contato usando força excessiva. 

 
i. O uso excessivo de força é definido quando um jogador excede 
demasiadamente o uso de força necessário para completar a ação 
iniciada, resultando em perigo de contusão de um adversário.  

 
B. Deliberadamente contundir ou deliberadamente tentar contundir qualquer 
pessoa. 

 
C. Agredir ou tentar agredir um adversário. 

 
D. Entrar em contato físico intencionalmente com a cabeça, o pescoço ou a virilha 
de um adversário. 

 
E. Entrar em contato físico intencionalmente com qualquer árbitro que não seja o 
corredor do pomo. 

 
F. Atingir um recebedor indefeso (ver 6.3.2.5.C. Realizando carga a um recebedor 
indefeso). 

 
G. Aplicar um tackle a um recebedor indefeso (ver 6.3.2.8.C. Tackle em um 
recebedor indefeso). 

 
H. Intencionalmente cuspir em ou em direção a um jogador, árbitro ou equipe do 
evento. 

 
I. Como um suplente, entrar em contato intencionalmente com qualquer pessoa 
que esteja no jogo (ver 6.2.6 Suplentes interferindo na partida). 
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Penalidade: Vermelho: Um jogador que use de contato físico ilegal desleal deve 
receber um cartão vermelho. 

 
 

6.3.1.5. Ponto inicial do contato 
Existem diversos tipos de contato físico, incluindo empurrar, bloquear com o 
corpo, realizar carga, agarrar, atracar e aplicar tackle, nos quais um jogador não 
pode iniciar o contato com um adversário por trás. 

 
A. O contato deve ser iniciado pela frente do torso do adversário: 

 
i. A frente do torso é definida por um plano reto de 180 graus que passa 
pelo meio de ambos os ombros do jogador. 

 
ii. Para ser considerado de frente para o adversário e estar elegível a 
realizar contato, o umbigo do jogador que inicia o contato deve estar de 
frente para esse plano de 180 graus no momento em que o contato é 
iniciado. 

 
iii. Desde que o corpo do jogador entrando em contato esteja posicionado 
dessa maneira, o ponto exato do contato pode ocorrer em qualquer parte 
legal do corpo do oponente, seja torso, braços ou pernas acima dos 
joelhos. 

 
B. Uma vez que o contato tenha sido legalmente estabelecido, um jogador pode 
continuá-lo, mesmo que resulte em contato por trás. 

 
C. Caso um árbitro determine que um jogador iniciou o contato com suas costas, 
o jogador adversário pode continuar o contato e não há falta. 

 
D. Se o árbitro determinar que um jogador anda de costas e gira ou vira o corpo 
na iminência do contato na tentativa de forçar uma falta de contato por trás, o 
contato pode continuar e não há falta.  

 
i. Caso o árbitro determine que o jogador que iniciou o contato teve tempo 
suficiente para reagir e evitar o contato após o giro, o contato não está 
isento das regras de contato por trás. 
 

E. Se um jogador ultrapassa um adversário que esteja tentando iniciar contato e 
o contato é iniciado por trás, isso ainda constitui uma falta. Isso pode ocorrer 
quando dois jogadores estejam correndo em direção à mesma bola ou quando um 
defensor está de frente para um atacante, é ultrapassado, e inicia contato por trás 
após ter sido ultrapassado. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que, de forma não intencional, iniciar 
o contato fora do plano de 180 graus e imediatamente corrigi-lo para o contato 
correto pode ser mandado de volta aos aros de acordo com o critério do árbitro 
sobre se o contato físico interferiu no jogo ou não. 

 
Penalidade: Amarelo:  Um jogador que iniciar o contato fora do plano de 180 
graus, seja intencionalmente ou sem corrigi-lo imediatamente, ou de forma que 
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afete o jogo enquanto aplica um empurrão, bloqueio de corpo, trombada, 
agarrada, atracada ou tackle deve receber um cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que iniciar o contato fora do plano de 180 
graus de uma forma que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber 
um cartão vermelho. 

 
 

6.3.1.6. Contato por trás limitado: 
Existem diversos tipos de contato físico, incluindo empurrar, bloquear com o 
corpo, realizar carga, agarrar, atracar e aplicar tackle, nos quais um jogador não 
pode iniciar o contato com um adversário por trás. 

 
A. O contato deve ser iniciado pela frente do torso do adversário: 

 
i. A frente do torso é definida por um plano reto de 180 graus que passa 
pelo meio de ambos os ombros do jogador. 

 
ii. Para ser considerado de frente para o adversário e estar elegível a 
realizar contato, o umbigo do jogador que inicia o contato deve estar de 
frente para esse plano de 180 graus no momento em que o contato é 
iniciado. 

 
iii. Desde que o corpo do jogador entrando em contato esteja posicionado 
dessa maneira, o ponto exato do contato pode ocorrer em qualquer parte 
legal do corpo do oponente, seja torso, braços ou pernas acima dos 
joelhos. 

   
B. Uma vez que o contato tenha sido legalmente estabelecido, um jogador pode 
continuá-lo, mesmo que resulte em contato por trás. 

 
C. Se o árbitro determinar que um jogador inicia o contato andando de costas, o 
jogador adversário pode continuar o contato e não há falta. 

 
D. Se o árbitro determinar que um jogador gira ou vira o corpo na iminência do 
contato, causando o início do contato por trás por parte de um jogador adversário, 
a jogada pode continuar e não há falta de contato por trás. 

 
i. Se o árbitro determina que o jogador teve tempo suficiente para reagir e 
evitar o contato após o giro, o contato não é isento das regras de contato 
por trás. 

 
E. Se um jogador ultrapassa um adversário que esteja tentando iniciar contato e 
o contato é iniciado por trás, isso ainda constitui uma falta. 

  
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que, de forma não intencional, iniciar 
o contato fora do plano de 180 graus e imediatamente corrigi-lo para o contato 
correto pode ser mandado de volta aos aros de acordo com o critério do árbitro 
sobre se o contato físico interferiu no jogo ou não. 
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Penalidade: Amarelo:  Um jogador que iniciar o contato fora do plano de 180 
graus, seja intencionalmente ou sem corrigi-lo imediatamente, ou de forma que 
afete o jogo enquanto aplica um empurrão, bloqueio de corpo, trombada, 
agarrada, atracada ou tackle deve receber um cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que iniciar o contato fora do plano de 180 
graus de uma forma que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber 
um cartão vermelho. 

 
  6.3.1.7. Corrigindo contato ilegal 
 

A. Um jogador que inicia contato legalmente, mas é forçado a realizar contato 
ilegal na cabeça, no pescoço ou na virilha de um jogador adversário devido a 
ações diretas do jogador adversário deve agir imediatamente para corrigir o 
contato a uma posição legal ou descontinuar o contato. 

 
Exemplo: Um jogador no processo de um tackle acaba com um braço em torno 
do pescoço do adversário devido a um mergulho repentino do adversário. Esse 
jogador não é penalizado se imediatamente solta o pescoço do adversário ou 
ajusta o braço a uma posição legal. 

 
B. Um jogador que inicia contato legalmente, mas é forçado a realizar contato 
abaixo dos joelhos devido a ações diretas do jogador adversário deve 
imediatamente descontinuar o contato. 

 
Penalidade: Amarelo:  Um jogador que não corrigir ou descontinuar o contato 
após ser forçado a realizar contato ilegal por um adversário deve receber um 
cartão amarelo. 

 
6.3.2. Contato específico 

 
  6.3.2.1. Encostar 

Também chamado de "tocar", esse contato consiste em colocar uma ou ambas 
as mãos em um adversário. 

 
A. Quando encostar: Um jogador pode encostar em qualquer adversário da 
mesma posição, além de goleiros e artilheiros entre si, em qualquer momento do 
jogo. 

 
i. Um ou dois braços podem ser usados ao encostar. 

 
ii. Ao encostar, um jogador pode fazer contato inicial com um adversário 
fora da área descrita em 6.3.1.5.A. Esse contato não permite que o jogador 
faça outro contato com o adversário sem soltá-lo e reiniciar o contato de 
acordo com 6.3.1.5.A. 

 
  B. Encostada ilegal:  
 

i. Um jogador não pode encostar em um adversário em sua cabeça, 
pescoço ou virilha. 
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ii. Um jogador não pode encostar em um adversário abaixo dos joelhos. 
 

Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que cometer uma encostada 
ilegal não intencional e imediatamente corrigir o contato pode ser mandado 
de volta aos aros de acordo com o critério do árbitro sobre se o contato 
físico interferiu no jogo ou não. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que cometer uma encostada ilegal que 
seja intencional ou que não seja corrigida imediatamente deve receber um 
cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que cometer uma encostada de uma 
forma que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber um 
cartão vermelho. 

 
  6.3.2.2. Roubar 

Roubar consiste na tentativa de um jogador de extrair uma bola de um adversário, 
seja arrancando ou derrubando a mesma. 

 
A. Quando roubar: Um jogador pode tentar roubar de um adversário da mesma 
posição, além de goleiros e artilheiros entre si, que esteja em posse de uma bola. 

 
i. Um jogador pode usar um ou ambos os braços na tentativa de roubar, 
desde que nenhum dos braços esteja envolto no adversário. 

 
ii. Apenas um braço pode ser usado em uma tentativa de roubar com o 
braço envolto no adversário. 

 
iii. Em uma tentativa de roubo, um jogador pode fazer contato inicial com 
um adversário que tenha posse de alguma bola fora da área prescrita de 
forma geral em 6.3.1.5.A. Esse contato não permite que o jogador faça 
outro contato com o adversário sem soltá-lo e reiniciar o contato de acordo 
com 6.3.1.5.A. 

 
  B. Roubo ilegal 
 

i. Um jogador não deve passar o braço por cima do ombro ou envolta do 
pescoço de um adversário. 

 
ii. Um jogador não deve bater ou usar movimentos bruscos semelhantes 
em direção à bola na tentativa de socá-la para fora da posse do adversário. 

 
iii. Um jogador não pode colocar os dois braços em volta de um adversário 
em uma tentativa de roubo. Isso inclui usar um braço em volta do 
adversário na tentativa de roubo enquanto o outro é usado para agarrá-lo. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que cometer contato físico ilegal 
enquanto em uma tentativa de roubo e imediatamente corrigir o contato pode ser 
mandado de volta aos aros de acordo com o critério do árbitro sobre se o contato 
físico interferiu no jogo ou não. 
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Penalidade: Amarelo: Um jogador que cometer contato físico ilegal enquanto em 
uma tentativa de roubo que seja intencional ou que não seja corrigido 
imediatamente deve receber um cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que cometer contato físico ilegal enquanto 
em uma tentativa de roubo de uma forma que o árbitro julgue violenta ou conduta 
desleal deve receber um cartão vermelho. 

 
6.3.2.3. Bloqueio de corpo 
Um bloqueio de corpo consiste no início de aplicação de força sobre um 
adversário sem o uso de mãos ou braços (como ombros, tronco ou quadril). O 
bloqueio de corpo é um contato que não utiliza a força total do jogador. Para que 
seja configurado um bloqueio de corpo e não uma trombada, qualquer força 
iniciada deve ocorrer após um contato sem força já ter sido estabelecido com o 
corpo. 

 
A. Quando bloquear com o corpo: 

 
i. Um jogador pode bloquar com o corpo qualquer adversário da mesma 
posição, além de goleiros e artilheiros entre si, em qualquer momento do 
jogo. 

 
ii. Quadril, ombros, tronco ou qualquer parte do torso de um jogador, à 
exceção dos braços (a menos que os braços estejam paralelos ao tronco), 
podem ser usados em um bloqueio de corpo. 

 
iii. Um jogador pode aplicar um bloqueio de corpo em outro jogador 
correndo na mesma direção que ele para ganhar espaço ou retirá-lo da 
sua rota. 

 
  B. Bloqueio de corpo ilegal: 
 

i. Se a força tiver sido iniciada na iminência de um bloqueio de corpo, o 
movimento deve ser considerado uma trombada e todas as regras a 
respeito de trombadas se aplicam (ver 6.3.2.5. Carga). 

 
ii. É ilegal realizar um bloqueio de corpo utilizando os braços (a não ser 
que estejam completamente paralelos e colados ao tronco), cabeça, 
pernas ou pés. 
 
iii. É ilegal realizar um bloqueio de corpo na cabeça, pescoço ou virilha de 
um adversário, por trás ou abaixo dos joelhos do mesmo. 
 
iv. Um bloqueio de corpo não pode ser iniciado por trás (ver 6.3.1.5. Ponto 
inicial do contato). 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que cometer um bloqueio de corpo 
ilegal e imediatamente corrigir o contato pode ser mandado de volta aos aros de 
acordo com o critério do árbitro sobre se o contato físico interferiu no jogo ou não. 
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Penalidade: Amarelo: Um jogador que cometer um bloqueio de corpo ilegal que 
seja intencional ou que não seja corrigido imediatamente deve receber um cartão 
amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que cometer um bloqueio de corpo ilegal de 
uma forma que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber um cartão 
vermelho. 

 
  6.3.2.4. Empurrar 

Empurrar consiste em iniciar força sobre um adversário com o braço estendido, 
estando ele estendido durante ou antes do início do contato. 

 
A. Quando empurrar - Um jogador pode empurrar qualquer adversário da mesma 
posição, além de goleiros e artilheiros entre si, em qualquer momento da partida. 

 
i. Apenas um braço pode ser usado para empurrar. 

 
ii. Um empurrão não pode ser iniciado por trás (ver 6.3.1.5. Ponto inicial 
do contato). 

 
  B. Empurrão ilegal: 
 

i. Um empurrão se torna ilegal quando se torna uma carga direcionada a 
um adversário que não está em posse de alguma bola (ver 6.3.2.5. Carga). 

 
ii. É ilegal empurrar usando a cabeça, cotovelo ou pés. 

 
iii. É ilegal empurrar com os dois braços ou as duas mãos. 

 
iv. É ilegal empurrar um adversário na cabeça, pescoço, virilha, por trás ou 
abaixo dos joelhos. 

 
v. É ilegal empurrar um recebedor indefeso. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que cometer um empurrão ilegal e 
imediatamente corrigir o contato pode ser mandado de volta aos aros de acordo 
com o critério do árbitro sobre se o contato físico interferiu no jogo ou não. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que cometer um empurrão ilegal que seja 
intencional ou que não seja corrigido imediatamente deve receber um cartão 
amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que cometer um empurrão ilegal de uma 
forma que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber um cartão 
vermelho. 

 
 
  6.3.2.5. Carga 

Uma carga consiste em virar ou lançar seu corpo diretamente a um adversário e 
forçosamente trombar no mesmo para interromper seu progresso, desequilibra-lo 
ou derrubá-lo ao chão. 
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A. Quando realizar carga: 

 
i. Um jogador em posse de uma bola pode realizar carga em qualquer 
adversário da mesma posição, além de goleiros e artilheiros entre si. 
 
ii. Uma carga não pode ser iniciada por trás (ver 6.3.1.5. Ponto inicial do 
contato). 
 

B. Carga ilegal 
 
i. É ilegal realizar carga em um adversário, a não ser que você esteja em 
posse completa e individual de uma bola, como para quebrar um tackle ou 
para se dirigir aos aros. 
 
ii. É ilegal iniciar contato durante uma carga de uma forma que um ponto 
isolado do corpo do jogador que a realiza inicie o contato da carga, como 
abaixar um ombro ou posicionar de tal forma um cotovelo. Entretanto, 
contato lado a lado ou ombro a ombro é permitido. 
 
iii. É ilegal que os pés de um jogador que realiza uma carga saiam do chão 
durante a carga. 
 
iv. É ilegal realizar carga em um adversário na cabeça, pescoço, virilha, 
por trás, nos joelhos ou abaixo dos joelhos. Um jogador sem a posse de 
uma bola não pode realizar carga ou derrubar um adversário sem tentar 
segurar esse adversário, de tal forma que o contato torne-se um tackle e 
sujeito a 6.3.2.8. 
 

C. Realizando carga a um recebedor indefeso - Para batedores, é ilegal realizar 
carga a um recebedor que esteja no processo de pegar uma bola que esteja no 
ar, mesmo que o realizador da carga esteja em posse de uma bola. O recebedor 
não precisa sair do chão para ser considerado um recebedor indefeso. 
 

i. Para jogadores de goles, realizar carga sem já estar na posse da bola é 
sempre ilegal. 
 

Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que realizar uma carga ilegal e 
imediatamente corrigir o contato pode ser mandado de volta aos aros de acordo 
com o critério do árbitro sobre se o contato físico interferiu no jogo ou não. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que realizar uma carga ilegal que seja 
intencional ou que não seja corrigido imediatamente deve receber um cartão 
amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que realizar uma carga ilegal de uma forma 
que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber um cartão vermelho. 

 
  6.3.2.6. Segurar 

Segurar consiste em pegar um adversário ou qualquer parte de um adversário 
com uma mão fechada. 
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A. Quando segurar: 
 

i. Um jogador pode segurar qualquer jogador da mesma posição, além de 
goleiros e artilheiros entre si. 
 
ii. Apenas uma mão pode ser usada para segurar. 
 

  B. Segurada ilegal: 
 
   i. É ilegal segurar um adversário que não esteja em posse de uma bola. 
 
   ii. É ilegal segurar a vassoura ou a roupa de um adversário. 
 

iii. É ilegal segurar um adversário na cabeça, pescoço, virilha, por trás, nos 
joelhos ou abaixo dos joelhos. 
 
iv. É ilegal puxar ou arrancar um adversário durante uma segurada. 
 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que cometer uma segurada 
ilegal e imediatamente corrigir o contato pode ser mandado de volta aos 
aros de acordo com o critério do árbitro sobre se o contato físico interferiu 
no jogo ou não. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que cometer uma segurada ilegal que 
seja intencional ou que não seja corrigido imediatamente deve receber um 
cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que cometer uma segurada ilegal de 
uma forma que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber 
um cartão vermelho. 
 

  6.3.2.7. Agarrar 
Agarrar consiste em envolver o tronco de um adversário, ou qualquer parte de um 
adversário, com um ou dois braços. 
 
A. Quando agarrar: 
 

i. Um jogador pode agarrar qualquer adversário da mesma posição, além 
de goleiros e artilheiros entre si, desde que o adversário esteja com a 
posse de uma bola. 
 
ii. Somente um braço pode ser usado para agarrar um adversário. 
 
iii. Uma agarrada não pode ser iniciada por trás (ver 6.3.1.5. Ponto inicial 
do contato). 
 

  B. Agarrada ilegal: 
 

i. É ilegal agarrar um adversário que não esteja com a posse de uma bola. 
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ii. É ilegal agarrar um adversário usando os dois braços. 
 
iii. É ilegal agarrar um adversário em volta do pescoço, cabeça ou virilha. 
 
iv. É ilegal agarrar um recebedor indefeso. 
 

Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que cometer uma agarrada ilegal e 
imediatamente corrigir o contato pode ser mandado de volta aos aros de acordo 
com o critério do árbitro sobre se o contato físico interferiu no jogo ou não. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que cometer uma agarrada ilegal que seja 
intencional ou que não seja corrigido imediatamente deve receber um cartão 
amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que cometer uma agarrada ilegal de uma 
forma que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber um cartão 
vermelho. 

 
 

6.3.2.8. Tackle 
  É o ato de agarrar um jogador e derrubá-lo ao chão. 
 
  A. Quando realizar um tackle: 
 

i. Um jogador pode realizar um tackle em um adversário da mesma 
posição, além de goleiros e artilheiros entre si, desde que esse adversário 
esteja com a posse de uma bola. 
 
ii. A agarrada não pode ser iniciada por trás (ver 6.3.1.5. Ponto inicial do 
contato). 
 
iii. Apenas um braço pode ser usado para realizar um tackle em um 
adversário. 
 

  B. Tackle ilegal: 
 

i. É ilegal realizar um tackle em um adversário que não esteja em posse 
de uma bola. 
 
ii. É ilegal realizar um tackle em um adversário usando os dois braços. 
 
iii. É ilegal que um jogador saia do chão enquanto estiver realizando um 
tackle na tentativa de alavancar ou projetar seu corpo ao corpo do 
adversário. 
 
iv. É ilegal completar um tackle que tenha sido iniciado por trás ou por 
contato na cabeça, pescoço, virilha ou abaixo dos joelhos de um 
adversário. 
 

  C. Tackle em um recebedor indefeso 
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i. É ilegal realizar um tackle em um recebedor que esteja no processo de 
pegar uma bola que esteja no ar. O recebedor não precisa sair do chão 
para ser considerado um recebedor indefeso. 
 
ii. Um recebedor deve ter ganhado a posse completa e individual da bola 
e deve ter restabelecido a sua base de sustentação e equilíbrio antes de 
ser elegível para sofrer tackle. 
 
iii. Encostar ou realizar bloqueio de corpo para disputar uma bola que 
esteja no ar é legal. 
 

  D. Completar um tackle: 
 

i.  Uma vez que um tackle tenha sido legalmente iniciado, o jogador que o 
esteja realizando pode continuar o movimento do tackle já iniciado devido 
ao momento, mesmo que o jogador que está recebendo o tackle largue a 
bola. 
 
ii. O árbitro deve gritar "bola fora" no momento que a bola é largada. 
 
iii. A extensão do tackle a partir daí é contato ilegal. 
 

  E. Tackle seguro: 
    

i. É encorajado e esperado que jogadores aprendam e utilizem técnicas de 
tackle seguro, incluindo assegurar-se de que a cabeça de quem pratica o 
tackle esteja firme em um lado do corpo e erguida, além do braço agarrado 
ao corpo, etc. 
 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que praticar um tackle ilegal 
e imediatamente corrigir o contato pode ser mandado de volta aos aros de 
acordo com o critério do árbitro sobre se o contato físico interferiu no jogo 
ou não. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que praticar um tackle ilegal que seja 
intencional ou que não seja corrigido imediatamente deve receber um 
cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que praticar um tackle ilegal de uma 
forma que o árbitro julgue violenta ou conduta desleal deve receber um 
cartão vermelho. 
 

6.4. FALTAS E MÁ CONDUTA 
 
 6.4.1. Sanções disciplinares 
 
  6.4.1.1. Faltas de volta aos aros 
  Caso um jogador cometa uma falta que resulte em uma falta de volta aos aros: 
 
  A. O jogo não deve ser interrompido. 
 



83 
 

B. Um árbitro informa o jogador sobre a infração e suas consequências imediatas. 
 
C. Caso um jogador não colabore imediatamente, o árbitro pode endereçar ao 
mesmo o comando de forma alta e repetitiva para garantir que o jogador tenha 
escutado a instrução. 
 
D. Caso em algum momento um árbitro acredite que um jogador foi 
suficientemente notificado, mas permanece ignorando o comando, esse árbitro 
pode interromper o jogo e aplicar um cartão amarelo ao jogador faltoso. 
 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que ignorar a punição do árbitro após cometer 
uma falta que teria sido de volta aos aros pode receber um cartão amarelo. 
 
6.4.1.2. Procedimento de inversão de posse 
Caso uma falta leve a uma inversão de posse sem interromper o jogo: 
 
A. Um árbitro sinaliza que a posse deve ser invertida ao constatar que deve 
ocorrer uma inversão e declarar o tipo de bola e qual time deve ficar com ela. 
 

i. Isso é feito ao declarar "inversão", constatar o tipo de bola e o time por 
meio do nome ou cor; como, por exemplo, "inversão de goles para o time 
vermelho" ou "inversão de balaço para o time verde". 
 

B. Caso um jogador esteja na posse de uma bola que deve ser invertida, esse 
jogador deve abrir mão da posse da bola, soltando-a. 
 
C. Caso um jogador esteja em movimento natural no momento da falta, então a 
inversão deve ocorrer no local onde a bola cair, a não ser que o lançamento em 
si seja a falta. 
 

i. Qualquer bola solta dessa forma deve ser considerada um balaço morto 
ou uma goles impontuável. 
 
ii. Caso o lançamento em si seja a falta, então o árbitro deve entregar a 
bola ao jogador elegível do time adversário mais próximo do local onde a 
bola caiu. 
 

D. Caso um jogador tenha começado o movimento do braço para frente no 
lançamento após a falta ter sido cometida, mesmo que tenha sido antes da 
marcação da mesma, o árbitro deve forçar a inversão no local do lançamento ou 
no local onde a bola tenha caído, o que for mais vantajoso para o time recebedor. 
 

i. Caso uma inversão tenha que ser forçada no local do lançamento, a 
partida deve ser interrompida para a realização da inversão. 
 

E. O time ao qual a bola é concedida deve receber a posse da bola antes do time 
faltoso conseguir entrar em contato com a mesma. 
 

i. O time faltoso não pode tomar qualquer ação para prevenir ou atrasar a 
recepção de uma bola invertida. 
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ii. O time recebedor deve se movimentar imediatamente para receber a 
posse da bola invertida. 
 
iii. O time faltoso pode interagir com o jogador que estiver recebendo a 
posse de uma bola invertida assim que a posse for recebida. 
 
iv. Caso um balaço seja invertido, o batedor pode escolher recusar o 
balaço dizendo "recuso", ou livrar-se da posse de seu balaço e recuperar 
o balaço invertido. Ele deve, contudo, seguir as regras de terceiro balaço 
aplicáveis. 
 

  6.4.1.3. Cartão azul 
Cartões azuis são aplicados para violações de regras que são geralmente 
consideradas menores ou de natureza técnica. Cartões azuis resultam na 
inversão da posse da bola para o time adversário caso o jogador faltoso tenha 
posse de alguma bola, resultam em um time jogar com um jogador a menos por 
um minuto ou até o time adversário marcar ponto e não se multiplicam para 
tornarem-se cartões amarelos ou vermelhos. Se uma penalidade resultar em um 
cartão azul: 
 
A. O jogo é interrompido. 
 
B. O árbitro sinaliza que houve uma penalidade de cartão azul ao mostrar um 
cartão azul e comunicar a natureza da falta. 
 
C. O jogador que cometer a falta é mandado para a área de penalidade por um 
minuto do tempo de jogo ou até o time adversário marcar, o que ocorrer primeiro. 
 

i. O time faltoso deve jogar com um jogador a menos naquela posição pela 
duração do tempo de penalidade e o jogador não pode ser substituído 
enquanto na área de penalidade. 
 
ii. Jogadores podem receber múltiplos cartões azuis sem que haja 
penalização adicional. 
 
iii. Se, pelo critério do árbitro, um jogador está intencionalmente 
cometendo múltiplas faltas de cartão azul, o árbitro pode aplicar um cartão 
amarelo para uma infração de cartão azul. 
 
iv. Para situações especiais, como receber um cartão azul ou amarelo 
enquanto na área de penalidade por um cartão azul, ver seção 6.4.2.2. 
Tempo de penalidade. 
 

  D. Faltas de cartão azul resultam nas seguintes inversões de posse: 
 

i. Caso o jogador faltoso estivesse na posse da goles, a mesma é invertida 
e concedida ao jogador elegível do time adversário mais próximo do local 
da falta. 
 
ii. Qualquer balaço que o jogador faltoso possuir ou tiver interagido a partir 
do momento da falta até o momento em que o jogo é interrompido deve 
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ser invertido para o jogador elegível do time adversário mais próximo do 
local da falta antes que o jogo seja reiniciado. Isto inclui quaisquer bolas 
que o time que sofreu a falta tenha sido prevenido de possuir. 
 

a. Caso todos os batedores do time que sofreu a falta possuírem 
balaços, então o balaço restante é posicionado diretamente no 
chão. 
 
b. Caso não haja batedor elegível porque pelo menos um batedor 
do time que sofreu a falta está queimado, então o balaço é 
posicionado ao lado do aro central do time que sofreu a falta. 
 

iii. Caso haja múltiplas faltas que resultariam em inversão de posse para 
ambos os times, a bola é concedida ao time que tenha cometido a falta 
menos grave. Se todas as faltas tiverem sido de mesmo nível de 
gravidade, então a bola em questão pode ser concedida ao time que tenha 
sofrido a falta por último. O árbitro pode usar seu critério para determinar 
qual time receberá quais bolas nesses casos. 
 

E. Caso haja uma determinação de vantagem ou penalidade atrasada, os 
jogadores devem ser colocados nas posições apropriadas com indicado em 3.3.4. 
Vantagem ou 3.3.5. Faltas adiadas. 
 
F. O jogo é reiniciado. 
 
G. O minuto do tempo de penalidade se inicia. 
 
6.4.1.4. Cartão amarelo 
Cartões amarelos são aplicados para violações de regras que são geralmente 
consideradas como faltas sérias. Caso uma penalidade resulte em um cartão 
amarelo: 
 
A. O jogo é interrompido. 
 
B. O árbitro sinaliza que houve uma penalidade de cartão amarelo ao mostrar um 
cartão amarelo e comunicar a natureza da falta. 
 
C. O jogador que tiver cometido a falta é direcionado à área de penalidade por um 
minuto de tempo de jogo ou até o time adversário marcar, o que ocorrer primeiro. 
 

i. O time faltoso deve jogar com um jogador a menos naquela posição pela 
duração do tempo de penalidade e o jogador não pode ser substituído 
enquanto na área de penalidade. 
 
ii. Caso o jogador estiver recebendo um segundo cartão amarelo na 
mesma partida, o jogador deve receber um cartão vermelho após ter sido 
mostrado o cartão amarelo. Todos os procedimentos de cartão vermelho 
se aplicam nesse caso (ver 6.4.1.5. Cartão vermelho). 
 

  D. Faltas de cartão amarelo resultam nas seguintes inversões de posse: 
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i. Caso o jogador faltoso estivesse na posse da goles, a mesma é invertida 
e concedida ao jogador elegível do time adversário mais próximo do local 
da falta. 
 
ii. Qualquer balaço que o jogador faltoso possuir ou tiver interagido a partir 
do momento da falta até o momento em que o jogo é interrompido deve 
ser invertido para o jogador elegível do time adversário mais próximo do 
local da falta antes que o jogo seja reiniciado. Isto inclui quaisquer bolas 
que o time que sofreu a falta tenha sido prevenido de possuir. 
 

a. Caso todos os batedores do time que sofreu a falta possuírem 
balaços, então o balaço restante é posicionado diretamente no 
chão. 
 
b. Caso não haja batedor elegível porque pelo menos um batedor 
do time que sofreu a falta está queimado, então o balaço é 
posicionado ao lado do aro central do time que sofreu a falta. 
 

iii. Caso haja múltiplas faltas que resultariam em inversão de posse para 
ambos os times, a bola é concedida ao time que tenha cometido a falta 
menos grave. Se todas as faltas tiverem sido de mesmo nível de 
gravidade, então a bola em questão pode ser concedida ao time que tenha 
sofrido a falta por último. O árbitro pode usar seu critério para determinar 
qual time receberá quais bolas nesses casos. 
 

E. Caso haja uma determinação de vantagem ou penalidade atrasada, os 
jogadores devem ser colocados nas posições apropriadas com indicado em 3.3.4. 
Vantagem ou 3.3.5. Faltas adiadas 
 
F. O jogo é reiniciado. 
 
G. O minuto do tempo de penalidade se inicia. 
 
6.4.1.5. Cartão vermelho 
Cartões vermelhos são aplicados para violações de regras que são geralmente 
consideradas sérias o suficiente para que os jogadores sejam expulsos do 
restante da partida. Se uma penalidade resultar em um cartão vermelho: 
 
A. O jogo é interrompido. 
 
B. O árbitro sinaliza que houve uma penalidade de cartão azul ao mostrar um 
cartão azul e comunicar a natureza da falta. 
 
C. O jogador expulso deve deixar a área de jogo e não pode retornar pelo restante 
da partida. 
 

i. Um árbitro assistente ou uma autoridade do torneio pode escoltar o 
jogador a um local apropriado afastado do campo de jogo. 
 
ii. Caso o jogador se recuse a deixar a área de jogo: 
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a. O time do jogador deve auxiliar na escolta do jogador para longe 
da área de jogo. 
 
b. Caso o jogador persista em recusar a se retirar ou se torne um 
perigo para as autoridades, outros jogadores ou espectadores, o 
árbitro principal pode encerrar a partida resultando na desistência 
do time do jogador faltoso. 
 

D. Faltas de cartão vermelho resultam nas seguintes inversões de posse: 
 

i. Caso o jogador faltoso estivesse na posse da goles, a mesma é invertida 
e concedida ao jogador elegível do time adversário mais próximo do local 
da falta. 
 
ii. Qualquer balaço que o jogador faltoso possuir ou tiver interagido a partir 
do momento da falta até o momento em que o jogo é interrompido deve 
ser invertido para o jogador elegível do time adversário mais próximo do 
local da falta antes que o jogo seja reiniciado. Isto inclui quaisquer bolas 
que o time que sofreu a falta tenha sido prevenido de possuir. 
 

a. Caso todos os batedores do time que sofreu a falta possuírem 
balaços, então o balaço restante é posicionado diretamente no 
chão. 
 
b. Caso não haja batedor elegível porque pelo menos um batedor 
do time que sofreu a falta está queimado, então o balaço é 
posicionado ao lado do aro central do time que sofreu a falta. 
 

iii. Caso haja múltiplas faltas que resultariam em inversão de posse para 
ambos os times, a bola é concedida ao time que tenha cometido a falta 
menos grave. Se todas as faltas tiverem sido de mesmo nível de 
gravidade, então a bola em questão pode ser concedida ao time que tenha 
sofrido a falta por último. O árbitro pode usar seu critério para determinar 
qual time receberá quais bolas nesses casos. 
 

E. O time deve colocar um suplente no lugar do jogador faltoso: 
 

i. O substituto do jogador faltoso é direcionado à área de penalidade por 
dois minutos inteiros do tempo de jogo. 
 

a. Caso o jogador faltoso tivesse tempo remanescente de uma falta 
anterior a ser cumprido na área de penalidade, o tempo 
remanescente daquela falta é ignorado. 
 

ii. O suplente que estiver cumprindo o tempo pelo jogador faltoso não é 
liberado quando há pontuação. 
 
iii. Para situações especiais, como quando um jogador comete uma 
penalidade enquanto está na área de penalidade, ver seção 6.4.2.2. 
Tempo de penalidade. 
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F. O jogo é reiniciado. 
 
G. Os dois minutos do tempo de penalidade se iniciam. 
 
Penalidade: Desistência: Caso o jogador persista em recusar a se retirar ou se 
torne um perigo para as autoridades, outros jogadores ou espectadores, o árbitro 
principal pode encerrar a partida resultando em desistência para o time do jogador 
faltoso. 
 
6.4.1.6. Critério do árbitro 
Em casos em que a intenção ou severidade são relevantes para a decisão, o 
árbitro contém total critério para julgar a severidade ou intenção. O árbitro contém 
a autoridade de tomar ações disciplinares a partir do momento que entra na área 
de jogo até deixar a área de jogo após o apito final. 
 
6.4.1.7. Jogadas após uma falta 
Qualquer gol, queimada ou pegada de pomo realizada por um jogador 
imediatamente após cometer uma falta não são levados em consideração. 
 
A. Uma decisão de árbitro pode incluir direcionar o jogador faltoso de volta aos 
aros, interromper o jogo para aplicar uma falta ou cartão, ou decidir pela 
vantagem. 
 
6.4.1.8. Faltas anteriores ao jogo 
Caso um jogador seja atribuído com uma falta que resultaria em tempo de 
penalidade antes do início de jogo, a falta é forçada ao iniciar do jogo. 
 
A. O time faltoso inicia o jogo com o jogador faltoso (ou seu substituto, no caso de 
um cartão vermelho) na área de penalidade, e o time começa com menos de seis 
jogadores no início de jogo. 
 
B. O tempo de penalidade daquele jogador começa oficialmente quando o árbitro 
inicia o tempo de jogo. 
 
6.4.1.9. Faltas após o final do jogo 
Caso um jogador seja atribuído com uma falta após o final do jogo: 
 
A. A penalidade deve ser anotada normalmente na súmula para o jogo. 
 
B. Uma penalidade pode se estender a jogos futuros caso o jogador tenha 
cometido uma falta de cartão vermelho particularmente grave, ao critério do diretor 
do torneio após consulta com o árbitro principal da partida e os capitães dos times. 
 
6.4.1.10. Sem prejuízo, sem falta 
No caso de uma falta menor que não tenha gerado vantagem a nenhum time, um 
árbitro pode decidir por "sem prejuízo, sem falta" e pode escolher advertir 
verbalmente os jogadores sobre a infração em potencial ao invés de marcar uma 
falta. 
 
6.4.1.11. Advertências 
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Um árbitro pode aplicar advertências sobre potenciais violações de regras o 
quanto for necessário. 
 
6.4.1.12. Penalidade simultânea 
Caso um jogador cometa duas faltas simultaneamente, o árbitro deve decidir pela 
falta mais grave. 
 
 

 6.4.2. A área de penalidade 
 
  6.4.2.1. Condições da área de penalidade 

Um jogador ou suplente é direcionado à área de penalidade de um time por 
qualquer das infrações a seguir: 
 
 A. Receber um cartão azul. 
 
B. Receber um cartão amarelo. 
 
C. Receber um cartão vermelho (o substituto do jogador é direcionado à área de 
penalidade). 
 
6.4.2.2. Tempo de penalidade 
 
A. Cartões azuis e amarelos resultam em um minuto de tempo de jogo na área de 
penalidade para o jogador infrator, a não ser que o time adversário marque 
durante esse minuto. 
 

i. Quando o time adversário marcar por qualquer método, o jogador com a 
menor quantidade de tempo de penalidade de um cartão azul ou amarelo 
restante é liberado da área de penalidade. 
 

B. Um cartão vermelho resulta em dois minutos inteiros do tempo de jogo na área 
de penalidade para o substituto do jogador infrator. Um jogador na área de 
penalidade por um cartão vermelho não pode ser liberado por consequência de 
marcação de ponto anterior à expiração do tempo de penalidade. 
 
C. Acumulando tempo de penalidade: 
 

i. Na maioria das circunstâncias, tempo de penalidade não se acumula. 
Caso um jogador cometa duas penalidades na mesma jogada ou caso 
uma segunda falta se encarregue de uma penalidade maior, o árbitro pode 
decidir pela penalidade mais severa. 
 
ii. Caso um jogador servindo tempo de penalidade na área de penalidade 
por infração própria cometer uma segunda infração: 
 

a. Um jogador na área de penalidade por um cartão azul que 
cometer uma penalidade de cartão azul ou amarelo deve ter o 
tempo de penalidade do segundo cartão somado ao final de seu 
tempo de penalidade. O jogador deve permanecer na área até que 
o tempo se acabe ou o time adversário marque dois gols. 
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b. Um jogador na área de penalidade por um cartão amarelo que 
cometer uma penalidade de cartão azul deve ter o tempo de 
penalidade do segundo cartão somado ao final de seu tempo de 
penalidade. O jogador deve permanecer na área até que o tempo 
se acabe ou o time adversário marque dois gols. 
 
c. Um jogador na área de penalidade por um cartão amarelo que 
cometer uma segunda penalidade de cartão amarelo deve receber 
um cartão vermelho. O tempo restante do amarelo inicial é 
ignorado e o substituto deve permanecer na área de penalidade 
por dois minutos inteiros pelo tempo da segunda falta. 
 

iii. Caso o substituto servindo tempo na área de penalidade por um outro 
jogador cometer uma penalidade de cartão amarelo, azul ou vermelho: 
 

a. O capitão representante do time deve colocar um jogador que 
esteja em campo no lugar do substituto, mantendo todos os 
aspectos de 6.4.2.4.B para servir o tempo restante da penalidade 
original. 
 
b. O substituto que cometeu a falta, ou no caso de cartão vermelho 
o suplente do substituto, deve servir completamente o tempo de 
penalidade apropriado para a falta cometida. 
 

6.4.2.3. Procedendo à área de penalidade 
O jogo é interrompido enquanto o jogador faltoso ou o substituto apropriado é 
direcionado à área de penalidade. 
 
A. Caso o jogador faltoso que esteja sendo direcionado à área de penalidade 
esteja no jogo como goleiro, o jogador deve trocar de posição com um dos 
artilheiros que esteja em jogo pelo mesmo time, ao trocar as testeiras, antes de ir 
para a área de penalidade. 
 
 i. Essa troca pode ser realizada em qualquer lugar do campo. 
 
 ii. Essa troca deve ser realizada o mais rápido possível. 
B. A pessoa que estiver indo para a área de penalidade deve proceder 
imediatamente para a área de penalidade sem atraso e deve permanecer lá até 
que a penalidade expire. 
 

i. Caso um jogador receba um cartão azul ou amarelo, mas tenha se 
contundido e precise ser removido do campo, o jogador pode escolher ser 
substituído na área de penalidade por um suplente. 
 

a. Caso um jogador que tenha recebido um cartão seja substituído 
na área de penalidade por consequência de uma contusão, esse 
jogador não pode retornar ao jogo até que seu substituto seja 
liberado da penalidade. 
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ii. Um jogador na área de penalidade não pode ser substituído por qualquer 
outra razão. 
 

C. O tempo de penalidade começa assim que o árbitro principal reinicia o jogo. 
 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que não proceda imediatamente para a área 
de penalidade quando assim instruído por um árbitro deve receber um cartão 
amarelo em adição a qualquer outra penalidade. 
 
Penalidade: Amarelo: Caso um time substitua um jogador na área de penalidade, 
então seu capitão representante deve receber um cartão amarelo. 
 
6.4.2.4. Considerações da área de penalidade: 
 
A. Jogadores na área de penalidade por infrações de cartão azul, amarelo ou 
vermelho são considerados em jogo para os propósitos da regra do máximo de 
quatro e posições. 
 
B.  Caso um jogador servindo tempo pelo cartão de outro jogador (por 
consequência de expulsão ou contusão), o jogador infrator, e não o que está 
servindo seu tempo, é considerado em campo para os propósitos da regra do 
máximo de quatro e posições pela duração da penalidade. 
 
C. Jogadores na área de penalidade estão sujeitos às mesmas restrições e 
penalidades a respeito da interação com o jogo como os suplentes (ver 6.2.6. 
Suplentes interferindo na partida). 
 
D. Jogadores na área de penalidade não podem estar montados em uma 
vassoura. 
 
6.4.2.5. Marcando o tempo de penalidade 
O mesário de tempo marca o tempo da penalidade. 
 
A. O tempo de penalidade começa quando o árbitro apita para reiniciar o jogo. 
 
B. Assim que o tempo da penalidade de um jogador expirar, o mesário de tempo 
deve liberar o jogador da área de penalidade. 
 

i. Quando um jogador é liberado da área de penalidade, porque ele é 
considerado desmontado, ele deve seguir o procedimento de queimada 
para retornar ao jogo. 
 
ii. Qualquer jogador que estiver servindo tempo na área de penalidade 
pode retornar ao jogo assim que a penalidade expirar. 
 
iii. O tempo de penalidade é transferido para períodos adicionais quando 
for apropriado. 
 

  6.4.2.6. Situações incomuns da área de penalidade: 
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A. Suplente na área de penalidade - Caso um time tenha um suplente direcionado 
à área de penalidade por cartão azul, amarelo ou vermelho, esse time deve jogar 
com um jogador a menos. 
 

i. Caso um suplente seja direcionado à área de penalidade, o capitão 
representante do time deve designar um dos jogadores que estão em jogo 
para deixar o campo. 
 

B. Goleiro direcionado à área de penalidade, sem artilheiros em jogo - Um goleiro 
deve estar em jogo por cada time durante todo o tempo. Caso um goleiro seja 
direcionado à área de penalidade, mas todos os artilheiros do time desse goleiro 
já estejam na área de penalidade, o goleiro deve trocar a testeira com qualquer 
outro jogador do time que esteja em jogo, garantindo que o time ainda tenha um 
goleiro em jogo. 
 
C. Goleiro direcionado à área de penalidade, sem companheiros de time em jogo 
- No improvável evento de que todos os jogadores elegíveis já estejam na área de 
penalidade quando um goleiro recebe tempo de penalidade, o time faltoso deve 
desistir da partida. 
 

i. Caso ambos os times atinjam essa situação na mesma jogada ou 
incidente, uma desistência dupla deve ser declarada. 
 
Penalidade: Desistência: Caso um time tenha todos os seus jogadores 
em jogo servindo tempo na área de penalidade, o time faltoso deve desistir 
da partida. 
 
Penalidade: Desistência: Caso ambos os times tenham todos os 
jogadores em jogo servindo tempo na área de penalidade, uma desistência 
dupla deve ser declarada. 
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7. JOGADORES 

 
7.1. COMPOSIÇÃO DO TIME 

 
 7.1.1. Plantéis e jogadores 

 
A. Cada time é composto de pelo menos 7 jogadores e no máximo 21 jogadores. 
 

i. Antes do final da espera dos apanhadores, um máximo de um goleiro, 
dois batedores e três artilheiros (um total de seis jogadores) de cada time 
podem estar em jogo. Após o final da espera dos apanhadores, um 
máximo de um goleiro, dois batedores, três artilheiros e um apanhador (um 
total de sete jogadores) de cada time podem estar em jogo. 

 
ii. Um time deve ter sete jogadores elegíveis para iniciar uma partida. 

 
a. Caso, ao longo do jogo, um time não tenha mais sete jogadores 
elegíveis, a partida pode continuar com menos de sete jogadores. 
 
b. Um goleiro está obrigatoriamente em jogo, mesmo quando há menos 
de sete jogadores. 
 
c. Caso um time seja reduzido a não ter nenhum jogador elegível em 
qualquer momento da partida, esse time deve desistir a partida. 

 
B. Cada time é permitido um máximo de 14 jogadores no plantel que se 
identifiquem com o mesmo gênero (um máximo de 13 para a temporada 2017-
2018, revisão pendente). 
 
C. Plantéis de times devem seguir todas as regulações da IQA que digam respeito 
a plantéis. 
 
7.1.2. Capitães representantes 
 
7.1.2.1. Capitão representante obrigatório 
Cada time deve designar um indivíduo para servir como capitão representante por 
uma partida. 

 
A. Somente o capitão representante tem o poder de falar pelo time quando 
conversando com árbitros e autoridades. 

 
B. O capitão representante pode falar com os árbitros a qualquer momento, a não 
ser que o árbitro principal tenha pedido ao capitão para parar. 

 
C. O capitão representante pode entrar em campo para falar com o árbitro, mesmo 
quando não estiver em jogo, mas não pode interferir com o jogo de forma alguma. 

 
D. Cada time deve selecionar um capitão representante alternativo caso o capitão 
representante do time fique incapaz de prosseguir com os deveres da posição por 
qualquer razão. 
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Penalidade: Amarelo: Caso um capitão representante, em qualquer momento, 
interferir ilegalmente com o jogo ou continuar a conversar com um árbitro após o 
árbitro ter pedido que parasse, o capitão representante deve receber um cartão 
amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Caso um capitão representante engajar em qualquer 
ação que resultaria em cartão vermelho para um jogador, incluindo receber um 
segundo cartão amarelo, o capitão representante deve receber um cartão 
vermelho. 

 
7.1.2.2. Elegibilidade do capitão representante: 

 
A. O time pode designar tanto um jogador quanto um não jogador como capitão 
representante. 

 
i. Qualquer pessoa designada como capitão representante deve estar no 
plantel do time como jogador ou treinador. 

 
ii. Caso o capitão representante não esteja no plantel como um jogador, o 
capitão representante não deve nunca entrar no jogo como um jogador. 

 
B. Apenas uma pessoa pode servir como capitão representante designado pelo 
time a qualquer momento. 

 
7.1.2.3. - Caso o capitão representante do time ou qualquer membro do plantel 
que não seja um jogador receber uma penalidade enquanto não estiver em 
ativamente em jogo: 

 
A. Caso um membro do plantel que não seja um jogador receber um cartão azul 
ou amarelo: 

 
i. O capitão representante deve selecionar um jogador que esteja 
ativamente em jogo para servir o tempo de penalidade e o não jogador, 
juntamente com o jogador escolhido, devem ambos se dirigirem à área de 
penalidade. 

 
B. Caso o capitão representante ou qualquer membro do plantel que não seja um 
jogador receber um cartão vermelho enquanto não estiver ativamente em jogo: 

 
i. A pessoa que recebeu o cartão vermelho é expulsa do jogo. 
 
ii. Caso o capitão representante receba um cartão vermelho, o capitão 
representante alternativo, deve assumir os deveres de capitão 
representante. 
 
iii. O capitão representante (ou alternativo, caso o capitão representante 
tenha sido expulso) seleciona um jogador que esteja ativamente em jogo 
para servir os dois minutos de tempo de penalidade pelo cartão vermelho. 
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 7.1.3. A regra do máximo de quatro 
Uma partida de quadribol permite cada time a ter um máximo de quatro jogadores que se 
identifiquem como do mesmo gênero ativamente em jogo dentro de campo ao mesmo 
tempo. 

 
A. Incluindo o apanhador, quando liberado, um time não pode ter mais de quatro 
jogadores que se identifiquem como do mesmo gênero em jogo. 
 
B. O gênero com que um jogador se identifica é considerado o gênero daquele 
jogador. 
 
C. Na eventualidade de um time não poder colocar em campo um time completo 
visto que colocar em campo um time completo levaria esse time a ultrapassar o 
limite da regra do máximo de quatro por consequência de contusão ou de 
jogadores tendo recebido cartões vermelhos, o time pode continuar a jogar com 
menos de 6 (ou 7, caso a espera dos apanhadores tenha terminado) jogadores, 
com o jogador ausente não contando para o limite máximo da regra do máximo 
de quatro. 

 
Penalidade: Especial: Caso haja, em qualquer momento, um jogador ilegal ou 
conjunto de jogadores ilegal em jogo, em termos de elegibilidade, gênero, número 
de jogadores ou posição, o árbitro deve interromper o jogo e o time infrator deve 
corrigir a situação ilegal. O treinador do time deve receber um cartão amarelo e a 
posse da goles é cedida. 
 

7.2. REGRAS GERAIS DE JOGADORES 
 

7.2.1. Princípio geral 
 Um jogador pode tomar qualquer ação que não viole as regras. 
 

7.2.2. Uso das bolas 
 

7.2.2.1. Jogadores podem possuir, tocar, chutar, arremessar ou de outra forma 
usar a bola associada com a sua própria posição. A posse é definida como quando 
um jogador tem controle completo e individual de uma bola. As diretrizes a seguir 
se aplicam: 

 
A. Jogadores podem apenas possuir, tocar, chutar, arremessar ou de outra forma 
usar a bola associada com a sua própria posição a qualquer momento em que 
estejam ativamente em jogo. 

 
B. Jogadores não podem usar a bola associada com a sua própria posição para 
simular ações da bola de uma posição diferente. 

 
7.2.2.1.B. Exemplo: Um artilheiro não pode intencionalmente arremessar a goles 
como se fosse um balaço. Um batedor não pode intencionalmente arremessar um 
balaço através dos aros como se fosse uma goles, a não ser que o batedor esteja 
arremessando o balaço através do aro na tentativa de realizar uma queimada, um 
passe ou de acertar a goles. 
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C. Jogadores não podem usar a bola de sua posição para interagir 
intencionalmente com o corredor do pomo. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que usar uma bola para simular as ações de 
uma bola de uma posição diferente ou que usar uma bola em sua posse para 
interagir intencionalmente com o corredor do pomo deve receber um cartão 
amarelo. 

 
7.2.2.2. Jogadores são proibidos de possuir, tocar, chutar, arremessar ou de outra 
forma usar a bola de outra posição. A posse é definida como quando um jogador 
tem controle completo e individual de uma bola. As diretrizes a seguir se aplicam: 

 
A. Um artilheiro, goleiro ou apanhador pode usar qualquer parte de seu corpo para 
entrar no caminho de um balaço, mas não pode rebate-lo ou de outra forma 
propeli-lo. Essa regra não proíbe um artilheiro ou goleiro de usar uma goles em 
seu controle para rebater um balaço vivo ou de arremessá-la em um balaço vivo. 

 
B. Um batedor ou apanhador não pode se posicionar intencionalmente para 
bloquear a goles, mas se a goles atingir o jogador enquanto eles estiverem 
atuando na sua posição, não há falta. Essa regra não proíbe um batedor de 
arremessar ou propelir um balaço na goles ou em um adversário. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que interagir intencionalmente com a bola de 
outra posição deve receber um cartão amarelo. 

 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que bloquear a goles de marcar um gol 
ilegalmente e intencionalmente deve receber um cartão vermelho, exceto nos 
casos de gol técnico como descrito na seção 4.3. 

 
7.2.2.3. - Um suplente deve fazer esforço razoável, ao critério do árbitro, para não 
interagir com qualquer bola. 

 
7.2.2.4. - Um jogador queimado deve fazer esforço razoável, ao critério do árbitro, 
para não interagir com qualquer bola. 

 
Penalidade: Amarelo: Um suplente ou jogador queimado que não fizer esforço 
razoável para evitar interação com uma bola em jogo, ao critério do árbitro, deve 
receber um cartão amarelo.  

 
 7.2.3. Limites e jogadores 
 
  7.2.3.1. Todo o jogo deve ocorrer dentro da área de jogo. 
 

Penalidade: Azul: Um jogador que deixar a área de jogo para realizar uma jogada 
deve receber um cartão azul. 

 
7.2.3.2. Jogo confinado ao campo 
Um jogador que deixar a área do campo deve retornar à mesma, exceto nas 
seguintes condições: 
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A. Uma vez que os apanhadores tenham entrado no jogo, um apanhador pode 
sair do campo para perseguir o corredor do pomo ou para bloquear o apanhador 
adversário. 

 
i. Nem o corredor do pomo ou os apanhadores podem sair da área de jogo. 

 
B. Qualquer jogador pode deixar os limites do campo para diretamente buscar 
uma bola que ele seja elegível para possuir e que esteja além dos limites. 

 
i. Caso uma bola deixe a área de jogo, o jogador elegível apropriado pode 
recuperá-la com permissão explícita de qualquer árbitro ou se não se não 
for impedido por um árbitro enquanto for o jogador elegível mais próximo 
tentando recuperar um balaço. Qualquer jogador pode deixar o limite do 
campo para defender contra um adversário na posse de uma bola que 
esteja além do limite. 

 
C. Qualquer jogador que tenha sido fisicamente forçado para além dos limites do 
campo não é sujeito à penalidade. 

 
i. O jogador deve retornar ao campo da forma mais direta e imediata 
possível. 

 
ii. Um jogador que tenha forçado outro jogador para fora dos limites do 
campo não pode começar qualquer outro impulso após atravessar o limite 
do campo. 

 
D. Um batedor em posse de um balaço pode deixar os limites do campo para 
perseguir um adversário elegível a ser queimado que esteja fora do campo. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que tenha deixado o campo 
ilegalmente e intencionalmente ou que permanecer fora do campo deve 
ser direcionado de volta aos aros. 
 

 7.2.4. Limites e bolas 
 

7.2.4.1. Um jogador não pode propelir intencionalmente uma bola para fora da 
área de jogo. 

 
7.2.4.2. Um jogador não pode distanciar a bola do campo intencionalmente, 
exceto sob as seguintes circunstâncias: 

 
A. Um batedor pode carregar um balaço para fora do campo enquanto estiver 
perseguindo um adversário que esteja fora do campo. 

 
B. Um jogador pode distanciar uma bola do campo se o jogador o faz enquanto 
estiver tentando marcar, completar um passe para um jogador que está no campo 
ou queimar um adversário, ao critério do árbitro. 

 
C. Um batedor pode propelir um balaço que já esteja fora do campo para mais 
longe ainda do campo na tentativa de queimar um adversário. 
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D. Um goleiro pode propelir a goles em uma direção que seria ilegal para outros 
jogadores enquanto estiver realizando uma defesa na sua própria área de goleiro. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um jogador que carregar a bola para fora ou 
para longe do campo ilegalmente e intencionalmente deve ser direcionado de 
volta aos aros. 

 
Penalidade: De volta aos aros e inversão de posse: Um jogador que propelir 
ilegalmente uma bola para fora do campo, lateralmente ao campo ou para mais 
longe ainda do campo enquanto estando fora do campo deve ser direcionado de 
volta aos aros e a posse da bola em questão deve ser invertida para o jogador 
elegível do time adversário mais próximo do local da bola ao final da jogada. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que carregar a bola para fora da área de jogo 
ou propelir a bola com a intenção de jogá-la para fora da área de jogo, deve 
receber um cartão amarelo. 

 
 7.2.5. A área de espectadores 
 

7.2.5.1. Qualquer área fora da área de jogo é área de espectadores. Nenhuma 
jogada pode ocorrer na área de espectadores. 

 
7.2.5.2. Jogadores não podem entrar na área de espectadores a não ser com 
permissão para fazê-lo por parte de um árbitro dentro de uma ou mais das 
seguintes condições: 

 
A. A goles entra na área de espectadores e o jogo não é interrompido: 

 
i. O árbitro principal sinaliza verbalmente e visualmente qual time é elegível 
para recuperar a goles e um jogador desse time pode fazê-lo. 

 
ii. A goles deve ser concedida ao jogador mais próximo elegível do time 
que não tocou por último na goles. 

 
iii. O jogador que estiver recuperando a goles deve trazê-la de volta 
cruzando diretamente e imediatamente, se possível, no ponto em que ela 
saiu da área de jogo. 

 
iv. O time defensor deve permitir que o jogador retorne para a área de jogo 
antes de se movimentar para defender no ponto em que o jogador deve 
retornar. 

 
B. Caso a goles entre na área de espectadores nas seguintes circunstâncias, o 
jogo deve ser interrompido e qualquer jogador, oficial ou espectador pode 
recuperar a goles a comando do árbitro principal: 

 
i. Caso, a critério do árbitro, a goles tenha ido longe demais da área de 
jogo. 

 
ii. A recuperação pode desnecessariamente atrasar o jogo. 
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iii. A recuperação pode apresentar perigo a jogadores ou espectadores. 
 

iv. Um goleiro tenha feito uma defesa dentro de sua própria área de goleiro. 
 

v. A goles iria para um jogador dentro da área de goleiro de seus 
adversários. 

 
C. Caso a goles vá para fora da área de jogo e o jogo é interrompido: 

 
i. A goles deve ser concedida ao jogador mais próximo elegível do time 
que não tocou na goles por último em um local aproximadamente meio 
metro para dentro de onde ela saiu da área de jogo, exceto em casos 
contemplados em 7.2.5.2.C.iii. e 7.2.5.2.C.iv. 

 
ii. Caso um goleiro tenha feito uma defesa dentro de sua própria área de 
goleiro, a critério do árbitro, e a goles tenha deixado a área de jogo, a goles 
é concedida a esse goleiro. 

 
iii. Caso a goles seja concedida a um time dentro da área de goleiro de 
seus adversários, ao invés disso a goles é concedida no ponto mais 
próximo da linha da área de goleiro que esteja aproximadamente meio 
metro para dentro da área de jogo. A goles é concedida ao jogador elegível 
do time mais próximo daquele ponto. 

 
  D. Caso um balaço entre na área de espectadores, o jogo continua. 
 

i. O batedor elegível mais próximo, de qualquer um dos times, pode entrar 
na área de espectadores para recuperar o balaço, a não ser que seja 
impedido por um árbitro. 

 
ii. Caso haja batedores de ambos os times indo atrás do balaço: 

 
a. Um árbitro deve indicar o jogador apropriado para recuperar o 
balaço. 

 
b. O outro jogador deve abandonar a busca pelo balaço e deve 
permitir que o jogador adversário claramente retorne à área de jogo 
antes de iniciar qualquer interação. 

 
iii. Caso não haja algum jogador indo atrás do balaço: 

 
a. O balaço deve ser recuperado por um árbitro. 

 
b. O balaço deve ser posicionado em local aproximadamente meio 
metro para dentro da área de jogo do ponto em que saiu da área 
de jogo. 

 
c. O balaço pode ser, então, recuperado por um batedor elegível 
de qualquer um dos times. 
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Penalidade: Amarelo: Um jogador que desconsiderar a instrução 
de um árbitro a respeito de entrar na área de espectadores deve 
receber um cartão amarelo. 

 
 7.2.6. Espectadores e terreno perigoso 
    
  7.2.6.1. Não pode haver terreno perigoso dentro da área de jogo. 
 

7.2.6.2. O jogo pode ser interrompido sempre que jogadores estiverem em risco 
de contato com espectadores ou terreno perigoso, a critério do árbitro principal. 

 
A. Caso o jogo tenha que ser interrompido por uma das seguintes razões, 
qualquer jogador com uma bola deve voltar para onde estava quando o jogo foi 
interrompido. 

 
i. Caso nenhum jogador esteja em posse da bola relevante no momento 
da interrupção, a bola é concedida ao jogador elegível mais próximo. 

 
B. Quaisquer outros jogadores devem se afastar do limite do campo, ficando o 
mais próximo possível do ponto em que estavam quando o jogo fora interrompido. 

 
i. Uma vez que o jogo é reiniciado, eles podem ir além dos limites do campo 
para ir atrás de um jogador com a posse da bola. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que imprudentemente colocar um 
espectador em perigo deve receber um cartão amarelo. 

 
 7.2.7. Jogando imprudentemente 

É ilegal jogar de forma imprudente. Isso inclui jogar com completa desconsideração pelo 
risco aos adversários ou aos espectadores. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que joga de forma imprudente a qualquer 
momento, a critério do árbitro, deve receber um cartão amarelo. 
 
Penalidade: Vermelho: Um jogador que participar de uma jogada 
particularmente imprudente e grave deve receber um cartão vermelho. 
 
 

7.3. REGRAS DOS JOGADORES DE GOLES 
 

7.3.1. Os jogadores de goles são os três artilheiros e um goleiro em cada time. 
 
7.3.1.1. Visão geral do artilheiro - Ver 1.2.1. Visão geral do artilheiro. 
 
7.3.1.2. Visão geral do goleiro - Ver 1.2.2. Visão geral do goleiro. 
 
 

7.3.2. Usando a goles 
Artilheiros e goleiros podem tocar, carregar, passar, chutar e arremessar aos aros com a 
goles. 
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7.3.2.1. Marcando pontos com a goles: 
 
A. Jogadores de goles podem arremessar, chutar, passar ou de qualquer forma 
legal fazer com que a goles atravesse um aro para marcar um gol. 

 
B. Jogadores de goles podem arremessar aos aros de qualquer local dentro da 
área de jogo. 

 
C. Qualquer parte do corpo do jogador de goles pode acompanhar a goles através 
dos aros. 

 
D. Jogadores de goles podem marcar por qualquer lado do aro. 

 
7.3.2.2. Chutando a goles: 

 
A. Jogadores de goles, exceto goleiros protegidos, são os únicos com permissão 
para chutar a goles uma vez. 

 
B. Após a goles ter sido chutada uma vez por um jogador, exceto por um goleiro 
protegido, ela deve ser então pega por qualquer jogador até que o jogador que a 
chutou tenha permissão para chutá-la novamente. 

 
7.3.2.3. Bloqueando balaços com a goles: 

 
A. Jogadores de goles podem usar a goles, e somente a goles, para bloquear 
balaços. 

 
B. Caso sejam bem sucedidos e não tenham sido atingidos em nenhum local de 
seus corpos ou vassouras, incluindo a mão que segura a goles, então o desvio foi 
concluído e o balaço não teve efeito, mesmo se a goles é solta durante o desvio. 

 
C. Um jogador de goles pode usar a goles para rebater, afastar ou de outra forma 
propelir um balaço vivo para longe na tentativa de bloquear uma queimada. 

 
i. Um jogador da goles sem a goles não pode rebater, afastar ou de outra 
forma propelir um balaço vivo (ver 5.2.6. Desviando balaços). 

 
D. Um jogador de goles não pode interagir intencionalmente com um balaço 
morto, incluindo um balaço que ainda esteja na mão de um batedor. 

 
i. Um goles segurada não pode ser usada para interagir com um balaço 
morto. 

 
ii. Uma goles não pode ser arremessada em um balaço morto. 

 
iii. Um jogador de goles sem a goles não pode interagir com um balaço 
morto. 

 
E. A goles pode ser arremessada em um balaço vivo. 
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Penalidade: Azul: Um jogador de goles que usar a goles ilegalmente deve 
receber um cartão azul. 

 
Penalidade: Inversão de posse: Caso um jogador de goles agir não 
intencionalmente sobre um balaço de maneira que afete significativamente a 
posição desse balaço, o balaço deve ser concedido ao batedor elegível mais 
próximo do time adversário. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador de goles que intencionalmente interagir com 
um balaço ilegalmente deve receber um cartão amarelo. 

 
 

 7.3.3. Regras específicas para goleiros 
 

7.3.3.1. Enquanto fora da área de goleiro, o goleiro é sujeito a todas as mesmas 
regras que um artilheiro, incluindo, mas não somente, o efeito de queimada. 

 
A. Um goleiro com qualquer parte de seu corpo atrás ou tocando a linha da área 
de goleiro é considerado como estando dentro da área de goleiro. 

 
B. Uma vez que o time atacante possui a goles fora da área de goleiro, o goleiro 
perde todos seus poderes específicos listados em 7.3.3.2. até que o time 
adversário conquiste a posse da goles, mesmo se o goleiro voltar para sua própria 
área de goleiro (ver 3.3.6. Atraso de jogo). 

 
7.3.3.2. Poderes específicos do goleiro - Um goleiro dentro de sua própria área de 
goleiro, exceto na situação descrita em 7.3.3.1.B., é considerado um goleiro 
protegido. Um goleiro protegido é sujeito a todas as mesmas regras que um 
artilheiro, com as seguintes exceções: 

 
A. Caso um goleiro protegido chute a goles dentro de sua própria área de goleiro, 
isso não conta como um chute por esse jogador. Um goleiro protegido pode chutar 
a goles quantas vezes quiser dentro de sua própria área de goleiro. 

 
B. Uma vez que um goleiro protegido tenha posse individual da goles, jogadores 
adversários não podem entrar em contato, interagir com ou tentar roubar a goles 
do goleiro. 

 
i. Posse individual da goles deve ser estabelecida antes que essa 
imunidade de contato entre em efeito. 

 
C. Um goleiro protegido é imune ao efeito de queimada. 

 
i. Não há falta para batedores arremessando balaços em jogadores 
imunes. 

 
D. Um goleiros protegido tem permissão para bloquear um arremesso de uma 
forma que seria considerada gol técnico para qualquer outro jogador (ver 4.3 Gol 
técnico). 
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E. Caso um goleiro protegido salve um arremesso e a goles vá para dentro da 
área de espectadores, o goleiros tem posse garantida ao invés do outro time (ver 
7.2.6.2.C.). 

 
7.3.3.3. Reinício com o goleiro 
Após a marcação de um gol, a goles está morta até que o jogo da goles seja 
reiniciado assim que o goleiro tenham posse da goles sujeito a todas as 
regulações nas seções 4.4.2. Goles morta e 4.4.3. Reinício do goleiro. 

 
 

7.4. REGRAS DE BATEDORES 
 
 7.4.1. Visão geral do batedor 
 Ver 1.2.3. Visão geral do batedor. 
 
 7.4.2. Usando o balaço 

Batedores podem tocar, passar, carregar, chutar ou arremessar qualquer balaço, mas só 
pode estar em contato com um balaço de cada vez em qualquer momento (não incluindo 
ser atingido por um balaço arremessado enquanto estiver segurando outro balaço). 

 
7.4.2.1. O efeito de queimada 
Batedores podem arremessar, chutar ou de qualquer forma propelir os balaços 
para interromper o fluxo do jogo queimando outros jogadores (ver 5. O efeito de 
queimada). 

 
7.4.2.2. Chutando um balaço: 

 
A. Após um balaço ter sido chutado por um jogador, ele deve ser pego antes que 
esse jogador possa chutá-lo novamente. 

 
B. Mesmo que o batedor tenha queimado um adversário com um chute, ele não 
poderá chutar o balaço novamente antes que o tenha pegado. 

 
C. Um batedor não pode chutar um balaço enquanto estiver na posse de um 
segundo balaço. 

 
Penalidade: Azul: Um batedor que pratique um chute ilegal em um balaço deve 
receber um cartão azul. 

 
7.4.2.3. Segurando um balaço 

 
A. Batedores podem segurar balaços que tenham sido arremessados em sua 
direção por jogadores adversários desde que não estejam em posse de um balaço 
ou, caso estejam em posse, podem imediatamente soltar o balaço. 

 
B. Caso um batedor segure um balaço arremessado, o efeito de queimada não 
ocorre e o batedor pode continuar a jogar normalmente. 

 
C. Qualquer companheiro de time que seja atingido por um balaço antes do 
mesmo ser segurado ainda está queimado. 
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D. Uma bola segurada não tem efeito no arremessador. Ver 5.2.4. Batedor 
atingido para regulações adicionais a respeito de tentativas de segurar balaços 
para anular o efeito de queimada. 

 
7.4.2.4. Bloqueando um balaço: 

 
A. Batedores podem usar um balaço para bloquear balaços arremessados em sua 
direção. 

 
B. Caso um batedor seja bem sucedido e não tenha sido atingido em nenhum 
ponto de seu corpo, incluindo a mão segurando o balaço, então o bloqueio está 
completo e o balaço não tem efeito, mesmo que o balaço segurado tenha sido 
largado durante o bloqueio. 

 
C. Um batedor pode usar seu balaço para rebater, afastar ou de qualquer outra 
forma propelir um balaço vivo para longe na tentativa de bloquear uma queimada. 

 
i. Um batedor com um balaço não pode afastar ou de outra forma propelir 
um balaço vivo no primeiro contato. 

 
ii. Um batedor sem um balaço pode afastar ou de outra forma propelir um 
balaço vivo no primeiro contato, mas o balaço continua vivo para o time 
original e o batedor que o rebateu está queimado. 

 
D. Usar um balaço segurado para intencionalmente interagir com um balaço morto 
ou com um que esteja na posse de um adversário é uma interação ilegal. 

 
Penalidade: Azul: Um batedor que interagir com um balaço ilegalmente deve 
receber um cartão azul. 

 
7.4.2.5. A posse de balaços e interações com a goles 

 
A. Um jogador é considerado em posse de um balaço quando esse jogador tem 
controle completo e individual de um balaço. 

 
B. Exceto nas circunstâncias descritas em 7.4.2.5.C., um batedor só pode estar 
em posse de um balaço de cada vez. 

 
C. Um batedor pode estar em posse de dois balaços temporariamente se estiver 
no processo de segurar um balaço vivo propelido por um adversário. 

 
i. Nesse cenário, o batedor deve soltar um dos dois balaços imediatamente 
para evitar a penalidade. A posse é definida quando um jogador tem 
controle completo e individual de uma bola. 

 
D. Um batedor não deve ter posse ou intencionalmente interagir com a goles, a 
não ser arremessando o balaço na goles. 

 
Penalidade: Azul: Um batedor que estiver em posse de dois balaços ao mesmo 
tempo enquanto não estiver tentando segurar um dos balaços ou que não tenha 
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soltado um balaço imediatamente após ficar na posse de dois durante a segurada, 
deve receber um cartão azul. 

 
Penalidade: Inversão de posse: Caso um batedor interagir com a goles não 
intencionalmente de uma maneira que afete significativamente a posição da goles, 
a goles deve ser concedida ao jogador elegível mais próximo do time adversário. 

 
Penalidade: Amarelo: Um batedor que tiver posse ou intencionalmente interagir 
com a goles de forma ilegal deve receber um cartão amarelo. 

 
7.4.2.6. Guardar balaços 
Guardar um balaço é definido como tomar qualquer ação que preveniria ou 
atrasaria significativamente o time adversário de conquistar a posse de um balaço. 

 
A. Um time na posse de um balaço pode guardar um segundo balaço. 

 
B. Um time na posse de dois balaços não pode guardar o balaço restante, mesmo 
que o time adversário não tenha pedido imunidade. 

 
C. É considerado guardar caso um dos batedores de um time com dois balaços: 

 
i. Arremessar um dos balaços que tenham estado na posse de seu time 
em qualquer direção que não seja na dos aros do time adversário, a não 
ser na tentativa de queimar um jogador adversário, e em seguida tomar 
posse de um balaço que estava livre anteriormente. 

 
ii. Movimentar-se continuamente ou intencionalmente no caminho de um 
adversário tentando obter a posse de um balaço livre para atrasar ou 
dificultar a capacidade do adversário de alcançar a bola. 

 
iii. Abandonar o controle de um balaço à mão ao soltá-lo diretamente no 
chão e então tomar o controle de um balaço livre. 

 
iv. Fizer esforço nítido para prevenir os adversários de conquistar a posse 
do balaço, a critério do árbitro, de acordo com 7.4.2.6.D. 

 
D. Não é considerado guardar caso um dos batedores de um time com dois 
balaços: 

 
i. Arremessar um balaço em sua posse a um adversário na tentativa de 
queimar um adversário e então tomar controle de um balaço livre. 

 
ii. Abandonar o controle de um balaço para o time adversário ao 
arremessá-lo na direção dos aros do time adversário. 

 
iii. Tentar queimar o batedor recuperando o terceiro balaço se o mesmo 
não tiver pedido imunidade de queimada. 
 

Penalidade: De volta aos aros e inversão de posse: Um jogador que, a critério 
do árbitro, estiver guardando um balaço livre enquanto seu time estiver na posse 
de dois balaços deve ser direcionado de volta aos aros. A posse de um balaço é 
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invertida e concedida ao time adversário. Caso o jogo da goles tenha sido 
impactado também pelo guardar, então o jogo é interrompido e a posse da goles 
também é invertida. Caso o pomo tenha sido apanhado pelo time que estava 
guardando, então a apanhada do pomo é anulada. 

 
 7.4.3. Imunidade de queimada 

Em certas situações, batedores podem ficar imunes ao efeito de queimada ao levantar 
um punho fechado (ver 5.2.8. Imunidade de queimada). 

 
7.4.4. Balaço vs. Goles 

 
7.4.4.1. Batedores não podem usar um balaço que estejam segurando para afetar 
a trajetória da goles. 

 
7.4.4.2. Batedores podem arremessar ou chutar um balaço na goles. 

 
Penalidade: Inversão de posse: Um batedor agir não intencionalmente na goles 
com um balaço que estiver segurando, de forma que afete a posição ou trajetória 
da goles, resulta na inversão da posse da goles para o jogador de goles elegível 
do time adversário mais próximo. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que, a critério do árbitro, intencionalmente 
usar um balaço que estiver segurando para afetar a trajetória da goles deve 
receber um cartão amarelo. 

 
7.5. REGRAS DE APANHADOR 

 
 7.5.1. Visão geral do apanhador 
 Ver 1.2.4. Visão geral do apanhador 
 
 7.5.2. Apanhando o pomo 
 

7.5.2.1. O apanhador tenta conquistar a posse do pomo ao removê-lo do corredor 
do pomo. 

 
7.5.2.2. Para uma apanhada de pomo ser bem sucedida, todas as circunstâncias 
da seção 4.5. A apanhada do pomo devem estar de acordo e a posse individual 
do pomo deve estar clara e confirmada. 

 
 7.5.3. Interações de apanhador 
 
  7.5.3.1. Interações do apanhador com outras posições: 
 

A. Apanhadores estão sujeitos ao efeito de queimada e podem ser queimado a 
qualquer momento uma vez que tenham entrado em jogo. 

 
B. Apanhadores não podem interagir ou entrar em contato físico com jogadores 
de outras posições, exceto por contato incidental no curso da prática da sua 
posição. 
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C. Apanhadores não podem usar ou tocar intencionalmente qualquer outra bola 
do jogo a não ser pelo pomo. 

 
Penalidade: Inversão de posse: Caso um apanhador agir não intencionalmente 
sobre um balaço ou goles de forma que afete significativamente a posição da bola, 
então a posse da bola deve ser invertida e concedida ao jogador elegível da 
equipe adversária mais próximo do ponto da falta. 

 
Penalidade: Amarelo: Um apanhador que interagir intencionalmente com um 
balaço ou goles deve receber um cartão amarelo. 

 
7.5.3.2. Interações do apanhador com outro apanhador: 

 
A. Apanhadores estão sujeitos a todas as regras de contato físico e penalidades 
apropriadas (ver 6.3. Contato físico). 

 
B. Já que apanhadores não estão nunca na posse de uma bola enquanto um 
tempo de jogo está em sessão, qualquer forma de contato que não possa ser 
iniciada em um jogador que não está em posse de uma bola é contato ilegal para 
apanhadores. 

 
 7.5.4. Contato do apanhador com o corredor do pomo 

Um apanhador pode ter contato físico limitado com o corredor do pomo. As seguintes 
diretrizes se aplicam: 

 
A. Um apanhador pode agarrar, fazer um bloqueio de corpo ou completar qualquer 
outra forma de contato incidental com o corredor do pomo ao empurrar os braços 
do corredor do pomo e outras formas de contato incidental, porém essa interação 
não pode limitar a mobilidade do corredor do pomo. 

 
B. Um apanhador não pode empurrar, segurar, trombar, atracar, realizar um tackle 
ou saltar sobre o corredor do pomo. 

 
C. Um apanhador que segurar a vestimenta do corredor do pomo deve soltá-la 
imediatamente para evitar penalidade. 

 
i. Qualquer apanhada de pomo conquistada por ou imediatamente 
posterior a segurada de vestimenta é invalidada. 

 
ii. Caso o calção do corredor do pomo precise ser ajustado, outras 
vestimentas do corredor do pomo escondam o pomo ou as vestimentas do 
corredor do pomo dificultem o correto posicionamento do pomo, o corredor 
do pomo deve ser considerado fora de jogo até que a vestimenta tenha 
sido ajustada. 

 
a. Caso a vestimenta precise ser ajustada, o corredor do pomo é 
considerado fora de jogo e o pomo é inapanhável a partir do 
momento que a vestimenta esteja inadequada, a critério do árbitro, 
tenha ou não o corredor do pomo ou o árbitro verbalizado que o 
pomo estava fora de jogo. 
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1. Caso isso ocorra, o pomo deve ser considerado fora de 
jogo e deve receber três segundos para se posicionar antes 
do recomeço após o ajuste da vestimenta. 

 
2. Exceção: Caso a vestimenta esteja inadequada 
simplesmente porque o velcro não cedeu à segurada da 
meia do pomo, 7.5.3.1.C.ii.a. Não se aplica. 

 
Penalidade: Amarelo: Um apanhador que empurrar, agarrar, segurar, 
trombar, atracar ou aplicar um tackle no corredor do pomo ou que não 
tenha soltado imediatamente após segurar a vestimenta do corredor do 
pomo deve receber um cartão amarelo. 
 

 7.5.5. Apanhadores durante interrupções 
Apanhadores estão sujeitos a todas as interrupções e deve parar de jogar imediatamente 
quando um árbitro apitar um par de silvos curtos. 
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8. OS OFICIAIS DE JOGO 
 

8.1. ÁRBITRO PRINCIPAL 
 
 8.1.1. A Autoridade do Árbitro Principal 

Cada jogo é controlado por um árbitro que possui total autoridade para aplicar e 
interpretar as regras do jogo para o qual foi designado. Oficiais adicionais podem ser 
designados e os jogadores devem seguir todas as diretivas destes oficiais, bem como as 
do árbitro principal. 

 
8.1.1.1. Jogadores, corredores do pomo, e os demais oficiais, devem submeter-
se à autoridade do árbitro principal. 
 
A. Os jogadores devem respeitar as decisões do árbitro principal e de todos os 
demais oficiais do jogo. 

 
B. O jogadores não devem demonstrar nenhum desrespeito por qualquer oficial 
ou ficar questionando insistentemente as decisões dos árbitros. 

 
 

Penalidade: Azul/Amarelo: Um jogador que desrespeitar um oficial ou insistentemente 
questionar as decisões dos árbitros, pode receber um cartão azul ou amarelo a critério 
do árbitro. 

 
Penalidade: Amarelo: O jogador que ignorar as diretivas do árbitro principal deve 
receber um cartão amarelo. Jogadores que ignorarem as diretivas de qualquer outro 
oficial de jogo, podem receber um cartão amarelo a critério do árbitro principal. 

  
 

8.1.1.2. Se os árbitros assistentes não tiverem sido designados pelos oficiais (ou 
diretores) do torneio, o árbitro principal deve designar pelo menos três árbitros 
adicionais para atuarem como assistentes e árbitro do pomo. 

 
8.1.2. Poderes e deveres do Árbitro Principal 

 
A. Fazer com que as regras do jogo sejam cumpridas. 

 
B. Controlar o jogo em cooperação com todos os outros oficiais. 

 
C. Executar todos os deveres do árbitro principal listados ao longo do livro de 
regras. 

 
D. Cumprir os deveres de qualquer oficial que não esteja presente. 

 
E. Aprovar ou rejeitar qualquer espetáculo apresentado pelo corredor do pomo e 
garantir que o árbitro do pomo e os treinadores dos times estejam cientes que 
haverá um e como será o espetáculo. 

 
F. Cuidar da substituição de um corredor do pomo que esteja ferido ou em violação 
das regras que regem o corredor do pomo (ver 8.3. O corredor do pomo). 
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G. Substituição de qualquer oficial lesionado ou, que na opinião do árbitro 
principal, precisa ser dispensado de sua função. 

 
H. Parar o jogo imediatamente quando um jogador está muito lesionado para 
continuar jogando sem interferir no decorrer normal da partida, ou quando um 
jogador está caído devido a uma lesão grave. Um jogador lesionado só pode 
retornar ao campo após o jogo ser reiniciado. 

 
I. Permitir que o jogo continue se um jogador aparecer ferido, mas não houver 
nenhuma jogada ocorrendo na área e o jogador não parecer ter sofrido uma lesão 
grave. 

 
J. Assegurar que, quando o jogo for interrompido por conta de uma lesão, o 
jogador lesionado seja removido do campo. 

 
K. Assegurar que qualquer jogador que esteja sangrando abertamente deixe o 
campo imediatamente e seja substituído. O jogador só pode retornar após receber 
permissão de um Oficial, que deve estar convencido de que o sangramento tenha 
parado. 

 
L. Suspensão do jogo devido a casos de mau tempo severo, preocupações com 
a segurança, má conduta extrema ou inapropriada, ou interferência externa. 

 
M. Penalizar a falta mais grave quando um jogador comete mais de uma falta ao 
mesmo tempo. 

 
N. Receber aconselhamento, quando apropriado, de qualquer oficial e fazer 
julgamentos sobre como proceder. 

 
O. Indicar o início e o fim de cada período do jogo. 

 
P. Revisar e autorizar documentos oficiais do jogo. 

 
Q. Ter conhecimento da pontuação do jogo em todos os momentos e garantir que 
ela seja devidamente comunicada aos jogadores, espectadores e outros oficiais, 
e especialmente ao cronometrista. 

 
R. Usar comandos verbais e visuais para se comunicar com jogadores, outros 
oficiais e espectadores. 

 
Penalidade: Azul: Um jogador que utilizar comandos verbais ou gestuais dos árbitros 
deve receber um cartão azul. 

 
8.1.2. Decisões do Árbitro Principal 

 
8.1.3.1 Todas as decisões do árbitro principal que envolvem o jogo são finais. Isso 
inclui: 

 
A. Determinar quando um gol é válido ou não. 

 
B. Aplicar qualquer falta ou ação disciplinar. 
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C. Confirmar a apanhada do pomo e o resultado final do jogo. 

 
 

8.1.3.2. Ajustar Decisões 
Se o árbitro não reiniciou o jogo, ele pode mudar uma decisão ao perceber que a 
mesma foi tomada de forma incorreta, ou por aconselhamento de outro oficial. 

 
A. Ajustando uma marcação de gol: 

 
i. Se um gol foi considerado válido pelo árbitro principal mas há evidências 
de que a condição não era legal, o árbitro pode ajustar a marcação do gol 
a qualquer momento, desde que antes de uma interação significativa ou 
jogada seja realizada pelo jogador com a posse da bola. A posse da goles 
não é afetada pela mudança. 
 
ii. Se um gol foi marcado como inválido pelo árbitro principal, mas há 
evidências do contrário, então o árbitro pode ajustar a marcação do gol a 
qualquer momento antes da equipe que defendeu o gol ter a posse da goles 
fora da área do goleiro e que uma interação significativa ou jogada tenha 
sido feita pelo jogador com a posse da bola. 
 

B. Os jogadores não podem solicitar quaisquer alterações sobre nenhuma decisão 
de um árbitro. 

 
 

8.2. ÁRBITROS ASSISTENTES E OUTROS OFICIAIS 
 

8.2.1. Nomeação de árbitros assistentes e outros oficiais 
 
8.2.1.1. O árbitro principal ou os oficiais do torneio devem nomear pelo menos 
dois árbitros assistentes, um árbitro de pomo e um corredor do pomo, além disso 
pode nomear outros oficiais (até dois árbitros assistentes adicionais, um 
cronometrista e juiz de gol) para cada jogo. 
 
8.2.1.2. Um corredor do pomo deve ser nomeado para cada jogo. 
 
8.2.1.3. Pelo menos dois e no máximo quatro árbitros assistentes devem ser 
nomeados. 
 
8.2.1.4. Um árbitro de pomo deve ser nomeado. O árbitro do pomo pode atuar 
como árbitro assistente até o corredor do pomo ser liberado para entrar na área 
dos jogadores. O árbitro do pomo deve ser adicional aos dois árbitros assistentes 
necessários. 
 
8.2.1.5. É altamente recomendável que haja pelo menos dois juízes de gol, um 
marcador de pontuação e um cronometrista nomeados para cada jogo. 
 

A. Se alguma dessas posições não for preenchida, o árbitro principal deve 
assumir a responsabilidade daquela posição. 
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8.2.2. Árbitros Assistentes 
 
8.2.2.1. Pelo menos dois e no máximo quatro árbitros assistentes devem ser 
nomeados. 

 
8.2.2.2. Os deveres do árbitro assistente, sujeitos ao critério do árbitro principal, 
são: 

 
A. Indicar quando um jogador está sujeito ao efeito de queimada. 

 
B. Direcionar qualquer jogador faltoso de volta aos aros e então alertar o árbitro 
principal caso um cartão precise ser aplicado. 

 
C. Adverter batedores que possam estar guardando o terceiro balaço, caso seu 
time esteja na posse de dois balaços. 

 
D. Aconselhar o árbitro principal quando má conduta ou qualquer outro incidente 
ocorrer. 

 
E. Permitir que o batedor apropriado recupere um balaço que tenha entrado na 
área de espectadores ou recuperar o balaço e posicioná-lo no limite da área de 
jogo caso nenhum batedor elegível esteja disponível (ver 7.2.5. A área de 
espectadores). 

 
F. Observar jogadores de goles sem a posse e garantir que estejam seguindo 
todas as regras e regulamentações. 

 
G. Auxiliar o árbitro principal monitorando o jogo da goles quando necessário. 

 
8.2.2.3. Jogadores devem seguir as determinações de qualquer árbitro assistente. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que desconsiderar a diretiva de qualquer 
oficial deve receber um cartão amarelo a critério do árbitro principal. 

 
8.2.3. Árbitro de pomo 

 
8.2.3.1. Um árbitro de pomo deve ser nomeado. 
 
A. O árbitro de pomo pode atuar como árbitro assistente até que o corredor do 
pomo entre no campo de jogo. 
 
8.2.3.2. Os deveres do árbitro de pomo, sujeitos ao critério do árbitro principal, 
são: 
 
A. Parar o jogo apitando pares de silvos curtos caso uma apanhada de pomo 
possa ter sido bem sucedida ou  caso o corredor do pomo ou seu equipamento 
precisem ser substituídos. 
 
B. Indicar quando um corredor do pomo tenha sido declarado fora de jogo e esteja 
inapanhável (ver 8.3.9 Declarado fora de jogo). 
 



113 
 

C. Fazer a contagem regressiva de três segundos para indicar quando o corredor 
do pomo está livre para ser apanhado após ter sido declarado fora de jogo (ver 
8.3.9 Declarado fora de jogo). 
 
D. Monitorar todas as interações entre apanhadores e o corredor do pomo e 
direcionar qualquer jogador faltoso de volta aos aros antes de alertar o árbitro 
principal caso um cartão seja necessário. 
 
E. Garantir que o corredor do pomo siga todas as regulamentações da seção 8.3. 
O corredor do pomo. 
 
F. Indicar quando um jogador envolvido no jogo do pomo (incluindo batedores nas 
redondezas do corredor do pomo e dos apanhadores) está sujeito ao efeito de 
queimada. 
 
8.2.3.3. Jogadores devem seguir as determinações do árbitro de pomo. 
 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que desconsiderar a diretiva de qualquer 
oficial deve receber um cartão amarelo a critério do árbitro principal. 

 
 8.2.4. Juiz de gol 

Dois juízes de gol podem ser nomeados. Seus deveres, sujeitos ao critério do árbitro 
principal, são: 

 
A. Indicar se um gol é válido ou inválido quando a goles passa próxima aos aros. 
 
B. Consertar qualquer aro que tenha sido quebrado ou desencaixado enquanto o 
jogo continua, desde que não interfira no jogo. 
 
C. Recuperar uma goles morta (após um gol ter sido marcado) caso esteja fora 
de jogo, inacessível a jogadores ou precise ser devolvida ao goleiro. 
 
D. Caso solicitado, aconselhar outros oficiais a respeito de faltas, má conduta ou 
outros incidentes provocados por algum jogador. 

 
8.2.4.1. Jogadores devem seguir as determinações dos juízes de gol. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que desconsiderar a diretiva de qualquer 
oficial deve receber um cartão amarelo a critério do árbitro principal. 

 
 8.2.5. mesário de placar e mesário de tempo 
 

8.2.5.1. Um mesário de placar e um mesário de tempo podem ser nomeados. Uma 
mesma pessoa pode ser nomeada para assumir os deveres de mesário de placar 
e mesário de tempo. 

 
A. Os deveres do mesário de placar, sujeitos ao critério do árbitro principal, são: 

 
i. Manter registro escrito da pontuação do jogo. 

 
ii. Atualizar o placar do jogo. 
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iii. Registrar o número do jogador e a razão para todas as faltas de cartão 
azul, amarelo e vermelho. 

 
iv. Anunciar a pontuação para os times, oficiais e espectadores em 
intervalos regulares e quando solicitados. 

 
B. Os deveres do mesário de tempo, sujeitos ao critério do árbitro principal, são: 

 
i. Parar o cronômetro do jogo sempre que o árbitro principal interromper a 
partida (indicado por pares de silvos curtos) e reiniciar o cronômetro do 
jogo quando o árbitro reiniciar a partida. 

 
ii. Acompanhar os períodos de penalidade e liberar jogadores da área de 
penalidade após terem cumprido seu período de penalidade. 

 
iii. Registrar o tempo total da duração do jogo, incluindo prorrogações se 
necessário. 

 
iv. Anunciar a entrada do corredor do pomo e dos apanhadores no jogo e 
liberá-los para entrar em campo no momento apropriado. 

 
v. Em qualquer período de prorrogação: 

 
a. Anunciar o tempo restante em intervalos regulares. 

 
1. A cada minuto (quatro, três, dois e um). 

 
2. Quando faltarem 30 e 15 segundos. 

 
3. Contagem regressiva de 10 segundos em diante. 

 
b. Indicar claramente que o período está prestes a acabar. 

 
c. Parar o cronômetro de jogo imediatamente quando o árbitro 
sinalizar vantagem. 

 
8.2.5.2. Jogadores devem seguir as determinações do mesário de placar e do 
mesário de tempo. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que desconsiderar a diretiva de qualquer 
oficial deve receber um cartão amarelo a critério do árbitro principal. 

 
8.2.6. O corredor do pomo como árbitro 

 
A. O corredor do pomo pode fazer marcações como do efeito de queimada e da 
legalidade da apanhada do pomo caso não haja nenhum árbitro presente ou apto 
a tomar a decisão. 

 
B. O corredor do pomo pode aconselhar o árbitro de pomo e o árbitro principal a 
respeito da possível validade de uma apanhada de pomo. 
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C. Jogadores devem seguir as determinações do corredor do pomo. 

 
Penalidade: Amarelo: Um jogador que desconsiderar a diretiva de qualquer 
oficial deve receber um cartão amarelo a critério do árbitro principal. 

 
8.3. O CORREDOR DO POMO 

 
8.3.1. O papel do corredor do pomo 

 
8.3.1.1. O papel do corredor do pomo é impedir que o pomo seja apanhado pelos 
apanhadores de ambos os times pelo maior tempo possível, enquanto serve 
também como árbitro justo e imparcial. 

 
8.3.1.2. O uniforme do corredor do pomo: 

 
A. O corredor do pomo deve usar um calção ao qual pomo deve estar afixado. 

 
i. O calção do pomo e a bola devem estar de acordo com os requerimentos 
na seção 2.3.3. 

 
B. O corredor do pomo deve usar uma camisa e ser facilmente identificado como 
distinto de ambos os times. 

 
C. O corredor do pomo deve estar totalmente vestido de amarelo ou dourado. 

 
8.3.2. O corredor do pomo como árbitro 
Ver seção 8.2.6. O corredor do pomo como árbitro. 

 
8.3.3. Os limites do corredor do pomo 

 
8.3.3.1. Após o início da partida com "Brooms Up", o corredor do pomo é liberado 
até a marca de 17 minutos de tempo de jogo. Durante esse período: 

 
A. O pomo não pode ser apanhado por nenhum dos times. 

 
B. O corredor do pomo não pode entrar na área de jogo. 

 
C. O corredor do pomo não pode interferir no jogo de nenhuma forma. 

 
8.3.3.2. Na marca de 17 minutos de jogo, o corredor do pomo deve se reportar ao 
mesário de tempo e será liberado dentro da área de jogo, antecedendo a liberação 
dos apanhadores na marca de 18 minutos de tempo de jogo. 

 
8.3.3.3 Uma vez que o corredor do pomo tenha sido liberado dentro do campo de 
jogo, o corredor do pomo não pode deixar a área de jogo até que o pomo tenha 
sido apanhado com sucesso. 

 
8.3.3.4. O pomo não pode ser apanhado até a marca dos 18 minutos de jogo, 
quando ambos os apanhadores são liberados para dentro do campo de jogo. 

 



116 
 

8.3.4. Exibição 
Um corredor do pomo pode decidir ser criativo nas suas táticas de evasão com exibições. 
Todas as exibições estão sujeitas às seguintes restrições: 

 
A. Se um corredor do pomo pretende utilizar algum acessório, disfarce ou 
equipamento externo, o árbitro principal deve autorizar a exibição e os capitães 
de ambos os times (incluindo o capitão representante) devem ser avisados antes 
do início da partida. 

 
B. Um corredor do pomo deve garantir que nenhuma exibição atrapalhe o jogo 
alheio ao jogo do pomo. 

 
C. Exibições executadas pelo corredor do pomo não deve atrasar o início do jogo. 

 
D. Exibições não devem ser injustas ou enviesadas para um time e não deve 
diminuir o papel do corredor do pomo como determinado em 8.3.1. O papel do 
corredor do pomo. 

 
8.3.5. Retorno ao campo de jogo 

O corredor do pomo deve se reportar ao mesário de tempo na marca de 17 minutos de 
tempo de jogo e então o mesário de tempo irá liberar o corredor do pomo para dentro da 
área de jogo, antecedendo a liberação dos apanhadores na marca de 18 minutos. 

 
8.3.6. Confirmando a apanhada 

 
8.3.6.1. O árbitro do pomo deve apitar pares de silvos curtos para interromper o 
jogo imediatamente quando entender que o pomo pode ter sido apanhado com 
sucesso. 
 
8.3.6.2. Caso o árbitro do pomo não apite para interromper o jogo, o corredor do 
pomo deve reportar a apanhada imediatamente ao árbitro principal, que deve 
imediatamente interromper o jogo apitando pares de silvos curtos. 
 
8.3.6.3. Qualquer gol marcado anteriormente ao apito final deve ser contado como 
válido, a não ser que o corredor do pomo ou outro árbitro tenha conhecimento 
indubitável de que a apanhada tenha ocorrido antes do gol. 

 
8.3.7. Requerimentos do pomo e código de conduta 

 
8.3.7.1. O corredor do pomo deve seguir os seguintes requerimentos e 
recomendações, de forma a garantir a imparcialidade do jogo e a segurança de 
jogadores e espectadores. Um corredor do pomo não pode: 

 
A. Machucar qualquer pessoa intencionalmente. 

 
B. Jogar de forma imprudente ou perigosa. 

 
C. Jogar com viés para um dos times. 

 
D. Manter-se próximo ao lado do campo de um dos times por qualquer período 
extenso de tempo. 
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E. Mover um aro (a não ser para consertar um aro desmontado que não esteja 
próximo do jogo ativo) ou desmontar um aro. 

 
F. Tocar qualquer bola intencionalmente, incluindo segurar ou cobrir o próprio 
pomo. 

 
G. Desarrumar ou retirar testeiras de jogadores. 

 
H. Desobedecer uma diretiva do árbitro principal. 

 
I. Interagir com quaisquer jogadores que não os apanhadores. 

 
J. Jogar-se no chão intencionalmente para ser declarado fora de jogo, a não ser 
que esteja contundido, inapto a jogar, evitando uma situação perigosa, ajustando 
o equipamento ou solicitado a parar por um árbitro. 

 
K. Puxar intencionalmente a testeira, roupa ou equipamento de um apanhador 
que não seja sua vassoura. 

 
8.3.7.2. Quebra do protocolo pelo corredor do pomo: 

 
A. Um árbitro deve advertir o corredor do pomo sobre violações ou quebras do 
protocolo. 

 
i. Violações graves podem acarretar em remoção do corredor do pomo 
sem aviso prévio. 

 
B. O árbitro principal pode remover qualquer corredor do pomo por contusão, 
quebra do protocolo detalhado em 8.3.7 Requerimentos do pomo e código de 
conduta ou por ser excessivamente agressivo ou irresponsável. 

 
C. Caso o corredor do pomo cometa uma violação grave contra um apanhador, o 
jogo deve ser interrompido imediatamente e qualquer apanhada de pomo pelo 
time adversário antes da interrupção do jogo deve ser considerada inválida. 

 
8.3.8. Segurança e jogo físico 
O corredor do pomo é responsável pela segurança dos apanhadores, outros jogadores, 
árbitros e espectadores. 

 
8.3.8.1. As regras proibindo tipos específicos de contato físico não se aplicam ao 
corredor do pomo, com exceção das seguintes: 
 
A. O corredor do pomo não pode entrar em contato com a cabeça, pescoço ou 
virilha de um apanhador. 
 

i. O corredor do pomo pode realizar contato acidental com a cabeça ou o 
pescoço de um apanhador enquanto no processo de outro movimento ou 
de forma jocosa (como ao bagunçar os cabelos de um apanhador). 
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B. O corredor do pomo não pode realizar contato com as pernas de um apanhador 
abaixo dos joelhos, a não ser que o contato com o apanhador já tenha sido 
estabelecido de outra maneira. 

 
C. O corredor do pomo não deve nunca jogar de forma imprudente ou perigosa. 

 
8.3.8.2. O corredor do pomo deve seguir o código de conduta do pomo como 
descrito em 8.3.7 Requerimentos do pomo e código de conduta. 

 
8.3.8.3. O corredor do pomo pode ajoelhar-se intencionalmente para ser 
declarado fora de jogo caso esteja contundido, inapto a jogar, evitando uma 
situação perigosa, ajustando equipamento ou tenha sido solicitado por algum 
árbitro. 

 
8.3.8.4. O corredor do pomo deve usar o senso comum para evitar machucar 
apanhadores, estar consciente de seus arredores e evitar colisões com 
espectadores. 

 
8.3.9. Declarado como fora de jogo 

 
8.3.9.1. Um corredor do pomo é declarado fora de jogo quando qualquer parte do 
corpo do pomo além de suas mãos ou pés toca o chão. 

 
A. Quando o corredor do pomo está fora de jogo, o pomo é inapanhável, 
independente de se o pomo abaixou-se de forma voluntária ou não. 

 
B. Caso o joelho do corredor do pomo toque o chão no momento exato em que o 
pomo é apanhado, o corredor do pomo deve ser declarado fora de jogo. 

 
8.3.9.2. Após um corredor do pomo ser declarado fora de jogo, os apanhadores 
devem: 

 
A. Soltar qualquer parte da roupa ou do corpo do corredor do pomo e o pomo. 

 
B. Permitir que o corredor do pomo fique de pé. 

 
C. Permitir que o corredor do pomo ajuste sua roupa e equipamento. 

 
D. Permitir uma vantagem adicional de três segundos, contados regressivamente 
pelo árbitro de pomo antes de poderem perseguir o pomo ativamente de novo. 

 
Penalidade: De volta aos aros: Um apanhador que perseguir um corredor do 
pomo que tenha sido declarado como fora de jogo antes da contagem regressiva 
da vantagem de três segundos deve ser direcionado de volta aos aros. 

 
 

9. APÊNDICE A: DEFINIÇÕES 
 

A-1.Agarrar - Agarrar consiste em envolver o torso de um adversário ou qualquer parte de um 
adversário com um ou dois braços (ver 6.3.2.7. Agarrar). 
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A-2.Apanhador - O jogador de cada time que deve usar uma testeira amarela e que tenta 
remover o pomo do corredor do pomo para marcar 30 pontos e encerrar a partida (ver 7.5. Regras 
de apanhador). 
 
A-3.Área de espectadores - A área fora da área de jogo de 66 m x 44 m, onde os espectadores 
podem se sentar. Jogadores não podem nunca entrar na área de espectadores, a não ser que 
tenham sido autorizados a fazê-lo por um árbitro (ver 7.2.5. A área de espectadores). 
 
A-4.Área de goleiro do adversário - A área de goleiro que contém os aros através dos quais 
um time está tentando marcar gols. 
 
A-5.Área de jogo - A área retangular de 66 m x 44 m que inclui e envolve o campo. O jogo todo 
é restrito à área de jogo. Tudo que está fora da área de jogo é a área de espectadores (ver 2.1.8. 
As áreas de jogo e de espectadores). 
 
A-6.Área de penalidade - Uma área em que jogadores devem permanecer por uma certa 
quantidade de tempo após cometerem uma falta. Jogadores na área de penalidade não podem 
interagir com o jogo, mas são considerados em jogo para efeitos da regra do máximo de quatro 
e posições (ver 6.4.2. A área de penalidade). 
 
A-7.Área de suplentes - Uma área designada existente fora dos limites do campo, que se inicia 
em cada linha da área de goleiro e vai até a linha de fundo mais próxima, onde todos os suplentes 
devem permanecer enquanto durar a partida (ver 2.1.5.1. Áreas de suplentes e 6.2.5. Área de 
suplentes). 
 
A-8.Aros - As estruturas verticais e auto-sustentáveis através das quais a goles deve passar 
para marcar um gol. Há dois tipos de interação com os aros: projetar a goles através do aro 
resulta em um gol e após um jogador ser sujeito ao efeito de queimada, este jogador deve tocar 
qualquer parte do aro, incluindo o mastro, mas não a base, antes de retornar para o jogo (ver 
2.2. Aros). 
 
A-9.Artilheiros - Três jogadores de cada time que devem usar testeiras brancas e arremessar, 
chutar ou de qualquer forma passar a goles através dos aros do time adversário para marcar 10 
pontos e tentar impedir o outro time de fazer o mesmo. Artilheiros são jogadores de goles (ver 
7.3. Regras de jogadores de goles). 
 
A-10.Atraso de jogo - Tentativa de interromper ou significativamente impedir a continuidade do 
jogo da goles (ver 3.3.6. Atraso de jogo). 
 
A-11.Balaço livre - Um balaço que não está em posse de um batedor de nenhum dos times. 
Caso um time controle dois balaços, o balaço livre restante não pode ser guardado e o time 
adversário pode solicitar imunidade para tentar retomá-lo (ver 7.4.2.6. Guardar balaços e 7.4.3. 
Imunidade de queimada). 
 
A-12.Balaço morto - Um balaço que não pode acarretar em efeito de queimada por não ter sido 
propelido por um batedor elegível, tendo atingido o chão desde a última vez em que esteve vivo, 
atravessado o limite de espectador ou estando na mão de um batedor (ver 5.2.2. Balaço vivo). 
 
A-13.Balaços - Três bolas de borracha de 21,6 cm de diâmetro infladas, que só podem ser 
usadas pelos batedores e servem para queimar e tirar temporariamente adversários do jogo (ver 
2.3.2. Balaços). 
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A-14.Balaço vivo - Um balaço que tenha sido jogado, chutado ou de outra forma 
intencionalmente impulsionado por um batedor que está em jogo e não está queimado. Um 
balaço vivo pode acarretar no efeito de queimada sobre um adversário (ver 5.2.2. Balaço vivo). 
 
A-15.Batedor atingido - Um batedor que tenha sido atingido por um balaço vivo propelido por 
um adversário (ver 5.2.4. Batedor atingido). 
 
A-16.Batedores - Dois jogadores de cada time que devem usar testeiras pretas e arremessar, 
chutar ou de qualquer forma impulsionar os balaços para interromper o fluxo do jogo ao "queimar" 
outros jogadores (ver 7.4. Regras de batedores). 
 
A-17.Bloqueio de corpo - Uma forma de contato que consiste em iniciar força sobre um 
adversário usando partes do corpo que não sejam braços/mãos (como ombros, tronco ou 
quadril). O bloqueio de corpo é um contato que não utiliza a força total do jogador que o aplica. 
Para realizar um bloqueio de corpo e não uma carga, qualquer força iniciada deve ocorrer após 
o contato sem força já ter se estabelecido com o corpo (ver 6.3.2.3. Bloqueio de corpo). 
 
A-18.Brooms Up - As palavras que iniciam um período de quadribol. No som de "B" em Brooms 
Up, todos os jogadores devem montar suas vassouras e começar a jogar (ver 3.2. Começando 
o jogo). 
 
A-19.Capitão representante - Um indivíduo designado pelo time que é a única pessoa que pode 
falar pelo time ao conversar com a arbitragem. 
 
A-20.Carga - Uma forma de contato que consiste em girar ou lançar o corpo diretamente contra 
um adversário e trombar forçosamente contra ele para interromper seu progresso, desequilibra-
lo ou derrubá-lo no chão (ver 6.3.2.5. Carga). 
 
A-21.Chute - Acertar com o pé ou pés. No momento de um chute, o jogador que atinge a bola é 
considerado como tendo posse da mesma. Um jogador pode chutar uma bola com a qual o 
mesmo esteja apto a jogar uma única vez e ela deve ser segurada antes que o jogador possa 
chutá-la de novo. É ilegal chutar um adversário. 
 
A-22.Corredor do pomo - Um árbitro assistente que é encarregado de proteger o pomo de ser 
apanhado (ver 8.3. O corredor do pomo). 
 
A-23."Dar banda" - Qualquer tentativa de derrubar um jogador no chão com contato abaixo dos 
joelhos. Dar banda sempre é contato físico ilegal (ver 6.3.1.2.J.). 
 
A-24.Empurrão - Uma forma de contato físico que consiste em iniciar força sobre um adversário 
com o braço estendido, tenha o braço sido estendido durante ou antes do início do contato (ver 
6.3.2.4. Empurrar). 
 
A-25.Encostar - Uma forma de contato físico entre jogadores que consiste em colocar uma ou 
ambas as mãos em um adversário para disputar espaço no campo (ver 6.3.2.1. Encostar). 
 
A-26.Espera dos apanhadores - O tempo durante um período em que o pomo é inelegível para 
ser apanhado. No tempo regulamentar, a espera dos apanhadores é de 18 minutos. Na primeira 
prorrogação a espera dos apanhadores é de 30 segundos (ver 3.4.1.2. Espera dos apanhadores 
e 3.5.2. Primeira prorrogação). 
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A-27.Goleiro - O jogador de goles em cada time que deve usar uma testeira verde. É um jogador 
de goles, porém tem algumas regras especiais adicionais para prevenir que adversários 
marquem pontos com a goles (ver 7.3.3. Regras específicas de goleiro). 
 
A-28.Goleiro protegido - Um goleiro dentro de sua própria área de goleiro, exceto na situação 
descrita em 7.3.3.1.B. 
 
A-29.Goles - A bola usada por artilheiros e goleiros para marcar gols (ver 2.3.1. A goles). 
 
A-30.Goles morta - Uma goles que não pode ser usada para marcar pontos. Durante o tempo 
entre quando um gol é confirmado como válido pelo árbitro principal e quando o jogo da goles é 
reiniciado, a goles está morta (ver 4.4.2. Goles morta). 
 
A-31.Goles não pontuável - Se um jogador está tocando uma goles quando é atingido por um 
balaço vivo e a solta de acordo com o movimento natural, então a goles torna-se uma goles não 
pontuável. Uma goles não pontuável não pode resultar em um gol, mesmo que a goles atravesse 
inteiramente um aro. 
 
A-32.Goles viva - Uma goles elegível a marcar gols. A goles torna-se viva pelo árbitro principal 
no primeiro som de "B" em "Brooms Up", pelo árbitro principal com o apito de um silvo curto após 
interrupção do jogo e pelo goleiro ao obter posse individual da goles em sua metade do campo 
após um gol adversário. 
 
A-33.Gol técnico - Certas ações ilegais que impedem a goles de atravessar um aro que resulta 
em 10 pontos para o time atacante, como se um gol tivesse sido marcado (ver 4.3. Gol técnico). 
 
A-34.Gol válido - Dez pontos são marcados para um time quando a goles de qualquer forma 
passa inteiramente através dos aros de seu adversário e o gol é cofirmado como válido (ver 
4.1.1. Gol válido). 
 
A-35.Guardar um balaço - Tomar qualquer ação para impedir ou significativamente atrasar a 
obtenção da posse de um balaço pelo time adversário. É ilegal para um time que possua dois 
balaços guardar o balaço remanescente (ver 7.4.2.6. Guardar balaços). 
 
A-36.Imunidade de queimada - Um jogador com imunidade de queimada não é afetado pelo 
efeito de queimada. O goleiro é imune dentro de sua própria área de goleiro até que a goles saia 
da área. Um batedor elegível ganha imunidade ao levantar uma mão em punho cerrado (ver 
7.4.3. Imunidade de queimada). 
 
A-37.Incidental - Uma forma de contato físico que é realizada de forma não intencional. 
 
A-38.Intencional - Uma ação realizada com um propósito específico em mente. Diversas ações 
são ilegais quando realizadas intencionalmente. 
 
A-39.Limite do campo - O limite em forma de pílula marcado por linhas laterais retas e paralelas 
e linhas de fundo curvas dentro do qual o jogo é restrito de forma geral (ver 2.1. O campo). 
 
A-40.Metade do campo do adversário - A metade do campo que contém os aros através dos 
quais um time está tentando marcar gols. 
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A-41.Movimento natural - O movimento continuado de um jogador ao realizar uma jogada, um 
único movimento que o jogador já iniciou, caso esse movimento não possa ser interrompido pelo 
mesmo (ver 5.3.4. Movimento natural). 
 
A-42.Obstrução - Uma tentativa passiva de tentar fazer uma barreira imóvel com o corpo de um 
jogador na intenção de forçar o jogador adversário a contornar o bloqueio. 
 
A-43.Obstrução em movimento - Uma tentativa de obstrução por parte de um jogador que não 
estava com os pés parados antes da interação. 
 
A-44.Partida - Uma competição singular entre dois time no propósito de declarar um vencedor. 
Uma partida deve seguir todas as regras deste livro de regras, assim como quaisquer 
regulamentações da IQA para ser considerada oficial. 
 
A-45.Período - Um segmento de uma partida. Qualquer partida pode ter até três períodos: tempo 
regulamentar, que ocorre em todos as partidas; primeira prorrogação, que ocorre quando os 
times terminam o tempo regulamentar empatados; e segunda prorrogação, que ocorre quando 
os times terminam a primeira prorrogação empatados. 
 
A-46.Pomo - O pomo é constituído de um corredor e uma bola. Apanhadores tentam apanhar o 
pomo ao remover a bola do corredor, então obtendo 30 pontos e encerrando a partida (Ver 2.3.3. 
O pomo). 
 
A-47.Pomo (bola) - Uma bola que consiste de uma bola e um meião e deve estar presa à parte 
de trás do calção do corredor do pomo. Apanhadores tentam remover o pomo para obter 30 
pontos e encerrar a partida (ver 2.3.3. O pomo). 
 
A-48.Posse - Controle completo e individual de uma bola. Um jogador que chutar uma bola é 
considerado como tendo posse da mesma enquanto for a única pessoa em contato com a bola. 
 
A-49.Própria área de goleiro - A área de goleiro contendo os aros que um time está tentando 
defender. Um time se alinha no começo do jogo dentro de sua própria área de goleiro. O goleiro 
é sujeito a regras especiais enquanto dentro de sua própria área de goleiro. 
 
A-50.Própria metade do campo - A metade do campo contendo os aros que um time está 
tentando defender. 
 
A-51.Prorrogação - Prorrogação é um período extra em um jogo que ocorre quando a apanhada 
do pomo no período regular causa o empate. A prorrogação dura até cinco minutos ou até que o 
pomo seja apanhado novamente (ver 3.5. Prorrogação). 
 
A-52.Recebedor indefeso - Um recebedor que está no processo de pegar uma bola que está 
no ar. O recebedor não precisa sair do chão para ser considerado um recebedor indefeso. É 
ilegal aplicar carga ou tackle em um recebedor indefeso (ver 6.3.2.5.C. Realizando carga a um 
recebedor indefeso e 6.3.2.8.C. Tackle em um recebedor indefeso). 
 
A-53.Recuo - Considera-se um recuo quando um time manda a goles de volta na direção de 
seus próprios aros. 
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A-54.Regra do máximo de quatro - A regra que permite cada time a ter um máximo de quatro 
jogadores, incluindo o apanhador, que se identifique com o mesmo gênero em jogo ativo em 
campo ao mesmo tempo (ver 7.1.3. Regra do máximo de quatro). 
 
A-55.Roubar - Tentativa de um jogador de extrair a bola de um adversário ao arrancá-la ou 
batendo na bola. 
 
A-56.Segunda prorrogação - O segundo período de prorrogação é instituído se a prorrogação 
se encerra com um empate e o primeiro time a marcar pontos de qualquer forma é declarado 
vencedor (ver 3.5.3. Segunda prorrogação). 
 
A-57.Segurar - Uma forma de contato físico entre jogadores que consiste em pegar o adversário 
ou qualquer parte do adversário com uma mão fechada (ver 6.3.2.6. Segurar). 
 
A-58.Tackle - Uma forma de contato físico entre jogadores que consiste em agarrar um jogador 
e levá-lo ao chão (ver 6.3.2.8. Tackle). 
 
A-59.Tempo de jogo - O tempo oficial de qualquer partida, medido a partir do primeiro som de 
"B" em "Brooms Up" até o final do último período da partida, mas pausado para interrupções no 
jogo e entre períodos (ver 3.4. Regulando o tempo de jogo). 
 
A-60.Tempo de penalidade - O tempo que um jogador deve passar na área de penalidade por 
conta de uma falta. O tempo de penalidade é medido em tempo de jogo, logo não diminui quando 
o jogo é interrompido (ver 6.4.2.5. Marcando o tempo de penalidade). 
 
A-61.Tempo regulamentar - O período inicial de um jogo a partir do grito de "Brooms Up!" até 
a primeira apanhada de pomo válida. O tempo regulamentar exclui qualquer prorrogação. 
 
A-62.Terceiro balaço - Ver A-11.Balaço livre. 
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10. APÊNDICE B: LISTA DAS FALTAS POR TIPO 

 
B-1. Faltas de advertência - Um árbitro pode aplicar uma advertência a jogadores por ações 
que o árbitro considere "sem prejuízo, sem falta" (6.4.1.10. Sem prejuízo, sem falta) e pode 
advertir jogadores a qualquer momento para tentar prevenir a ocorrência de ações ilegais 
(6.4.1.11. Advertências). As seguintes são faltas específicas de advertência: 

● A critério do árbitro, um time está começando a atrasar o jogo (3.3.6. Atraso de jogo). 
● Usar linguagem ou gestos explícitos, vulgares, extremos ou abusivos de forma não 

direcionada (6.1.2.2. Linguagem e gesticulação).  
 
B-2. Faltas de repetição - As seguintes são faltas que para as quais o jogador faltoso deve 
repetir a ação apropriadamente antes de continuar a jogada: 

● Falhar na execução apropriada do procedimento de queimada, mas ainda não ter 
interagido com o jogo (5.3. Procedimento de queimada). 

● Falhar na execução apropriada do procedimento de substituição, quando estiver 
substituindo ou trocando de posições, mas ainda não ter interagido com o jogo (6.2.2. 
Procedimento de substituição e 6.2.3. Troca de posição). 

 
B-3. Faltas especiais (duplo azul) 

● Usar uma testeira que o árbitro julgue inaceitável por qualquer razão. O jogador deve 
deixar o campo e corrigir a testeira ou ser substituído por um jogador com uma testeira 
apropriada (2.5.2. Equipamento obrigatório). 

● Um time cometer uma jogada faltosa que não pode ser atribuída a um só jogador. O 
capitão representante deve receber um cartão vermelho (6.1.2.4. Jogada seriamente 
faltosa). 

● Ter um jogador ilegal ou um grupo de jogadores ilegais em jogo em termos de 
elegibilidade, gênero, número de jogadores ou posição. O capitão representante deve 
receber um cartão amarelo (7.1.3. Regra do máximo de quatro). 

 
B-4. Faltas de volta aos aros - Um árbitro pode mandar qualquer jogador que cometer qualquer 
das seguintes faltas de volta aos aros de sua equipe, completando o jogador todo o procedimento 
de queimada de acordo com 5.3. As seguintes são faltas de volta aos aros: 

● Não ajeitar uma testeira desajeitada quando o jogo estiver interrompido (2.5.6. Testeira 
perdida durante o jogo). 

● Desmontar no meio do jogo (5.1.2. Desmontando). 
● Como um batedor, quando ambos os batedores de um time erguem os punhos solicitando 

imunidade. O batedor de maior probabilidade de ter tentado enganar (5.2.8. Imunidade 
de queimada). 

● Tentar manipular o status de imunidade (5.2.8.2. Manipulando imunidade). 
● Interação física ilegal não intencional e ajuste imediato para a interação correta (6.3.1.3. 

Diretrizes de interação). 
● Encostar, roubar, tentar roubar, bloquear com o corpo, empurrar, aplicar carga, segurar, 

agarrar ou tackle, todos de forma ilegal e não intencional que tenham sido ajustados 
imediatamente (6.3.2. Contato específico). 

● Deixar o campo de jogo ilegalmente e intencionalmente ou permanecer fora do campo de 
jogo (7.2.3.2. Jogo confinado ao campo). 

● Carregar uma bola intencionalmente e ilegalmente para fora ou para longe do campo de 
jogo (7.2.4. Limites e bolas). 
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● Propelir ilegalmente uma bola para fora do campo, lateralmente ao campo enquanto fora 
do mesmo ou para mais longe ainda do campo enquanto fora do mesmo. Também resulta 
em inversão de posse (7.2.4. Limites e bolas). 

● Guardar o balaço livre enquanto o time do jogador estiver em posse de dois balaços. 
Também resulta em inversão de posse (7.4.2.6. Guardando balaços). 

● Como um apanhador, perseguir um corredor do pomo que tenha sido declarado como 
fora de jogo antes que a vantagem de três segundos tenha sido contada (8.3.9. Declarado 
como fora de jogo). 

 
B-5. Faltas de inversão de posse 

● Recuar a goles ilegalmente (3.3.6.2. Recúo). 
● Realizar um passe ou arremesso após ter sido queimado, com exceção dos casos de 

movimento natural (5.3.2. Jogadores queimados). 
● Iniciar um novo movimento com uma bola após ter sido queimado, com exceção dos 

casos de movimento natural (5.3.4. Movimento natural). 
● Propelir uma bola ilegalmente para fora do campo, lateralmente ao campo enquanto fora 

do mesmo ou para mais longe ainda do campo enquanto fora do mesmo. Também resulta 
em volta aos aros (7.2.4. Limites e bolas). 

● De forma não intencional, atuar com uma bola de outra posição de forma que afete 
significativamente a posição ou trajetória dessa bola (7.4-7.5). 

● Como um batedor, usar de forma não intencional um balaço que está segurando para 
afetar significativamente a trajetória da goles (7.4.4. Balaço vs goles). 

● Guardar o balaço livre enquanto o time do jogador estiver em posse de dois balaços. 
Também resulta em volta aos aros (7.4.2.6. Guardando balaços). 

 
B-6. Faltas de cartão azul - As seguintes são faltas de cartão azul: 

● Usar equipamento ilegal após o jogo já ter iniciado (2.5. Equipamento de jogadores). 
● Mudar de posição na linha de início após o árbitro principal ter chamado "Brooms Down!" 

(3.2.1. Alinhamento pré-jogo e procedimento). 
● Queimar largada sem se reposicionar corretamente antes do árbitro chamar "Brooms Up!" 

(3.2.1. Alinhamento pré-jogo e procedimento). 
● Atrasar o jogo após a equipe ter sido advertida (3.3.6. Atraso de jogo). 
● Como um apanhador, entrar em campo antes da marca de 18 minutos de tempo de jogo 

(3.4.1.2. Espera dos apanhadores). 
● Desmontar um aro de forma não intencional e repetida (4.2.2. Procedimento de aro 

desmontado). 
● Interagir ilegalmente e intencionalmente com uma goles morta (4.4.2. Goles morta). 
● Continuar em jogo após ter desmontado (5.1.2. Desmontando). 
● Segurar um balaço contra um adversário intencionalmente para fazê-lo acreditar que está 

queimado (5.2.3. Balaços segurados). 
● Como um batedor, mudar intencionalmente, ou tentar mudar intencionalmente a direção 

de um balaço após ter sido atingido (5.2.4. Batedor atingido). 
● Como um jogador de goles, usar a goles para interagir com um balaço morto (5.2.5. 

Bloqueando balaços). 
● Como um jogador de goles ou apanhador, desviar um balaço ilegalmente (5.2.6. 

Desviando balaços). 
● Erguer o punho e tomar qualquer ação que não seja tentar recuperar um balaço (5.2.8. 

Imunidade de queimada). 
● Como um jogador queimado, interagir com o jogo, de outra forma que não seja iniciando 

contato físico, sem ter completado o procedimento de queimada (5.3.1. Procedimento de 
queimada). 
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● Como um jogador queimado, continuar jogando e afetando o jogo de forma não 
intencional (5.3.3. Queimada despercebida). 

● Usar linguagem ou gestos explícitos de forma não direcionada após ter sido advertido 
(6.1.2.2. Linguagem e gesticulação). 

● Realizar substituição ilegal e interagir com o jogo ou desconsiderar o comando de um 
árbitro para repetir a substituição (6.2.2. Procedimento de substituição). 

● Interagir com o jogo após uma troca de posição ilegal. Ambos os jogadores recebem um 
cartão azul (6.2.3. Troca de posição). 

● Como um suplente, deixar a área de suplentes intencionalmente sem permissão de um 
árbitro (6.2.5. Área de suplentes). 

● Como um suplente, não realizar todo o esforço razoável para abrir caminho para o jogo 
(6.2.6. Suplentes interferindo no jogo). 

● Deixar a área de jogo para fazer uma jogada (7.2.3. Limites e jogadores). 
● Como um jogador de goles, usar a goles ilegalmente (7.3.2. Usando a goles). 
● Como um batedor, chutar um balaço ilegalmente (7.4.2. Usando o balaço). 
● Como um batedor, ilegalmente ter posse de dois balaços (7.4.2.5. Posse de balaços e 

interação com a goles). 
● Desrespeitar um árbitro ou persistentemente questionar as decisões de um árbitro (8.1.1. 

Autoridade do árbitro principal). 
● Usar comandos verbais ou visuais de árbitros (8.1.2. Poderes e deveres do árbitro 

principal). 
 
B-7. Faltas de cartão amarelo - As seguintes são faltas de cartão amarelo: 

● Ignorar a diretiva "testeira ilegal" ou realizar uma jogada após receber essa diretiva (2.5.2. 
Equipamento obrigatório). 

● Retornar ao campo de jogo após ter sido solicitado a se retirar por conta de uma infração 
de equipamento sem ter corrigido a infração (2.5.4. Infrações acidentais de regras de 
equipamento). 

● Após uma interrupção de jogo, continuar se movimentando intencionalmente ou se 
recusar a seguir as instruções do árbitro (3.3.1. Procedimento de interrupção da partida). 

● Solicitar tempo ilegalmente (ver 3.3.7.). 
● Desmontar um aro de forma imprudente (4.2.2. Procedimento de aro desmontado). 
● Continuar ou iniciar contato quando desmontado (5.1.2. Desmontando). 
● Intencionalmente ou repetidamente não completar parte do procedimento de queimada 

(5.3.1. Procedimento de queimada). 
● Iniciar contato físico, que não seja incidental ou o final de um movimento natural singular, 

após ter sido atingido por um balaço vivo (5.3.2. Jogadores queimados). 
● Ignorar intencionalmente ter sido queimado (5.3.3. Queimada despercebida). 
● Iniciar uma ação intencionalmente tendo conhecimento de ter sido queimado (5.3.4. 

Movimento natural). 
● Se recusar a obedecer uma diretiva de um árbitro (6.1.1.2. Autoridade dos árbitros). 
● Provocar ou engajar-se em comportamento rude ou antagonista em relação a jogadores, 

espectadores, árbitros ou staff do evento (6.1.2. Conduta  antidesportiva). 
● Usar linguagem ou gestos explícitos diretamente a qualquer pessoa (6.1.2.2. Linguagem 

e gesticulação). 
● Finger ter sofrido falta (6.1.2.5. Simulação de falta). 
● Fingir ter sofrido uma contusão (6.2.4. Substituições por contusão). 
● Realizar contato físico ilegal que seja intencional ou que não seja imediatamente corrigido 

(6.3.1.3. Diretrizes de interação). 
● Falhar ao reajustar ou ao descontinuar contato após ser forçado a colocar-se em posição 

ilegal (6.3.1.7. Ajustando contato ilegal). 
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● Encostar, roubar, tentar roubar, bloquear com o corpo, empurrar, aplicar carga, segurar, 
agarrar ou tackle, todos de forma ilegal e intencional ou que não tenham sido ajustados 
imediatamente (6.3.2. Contato específico). 

● Ignorar a punição do árbitro após cometer uma falta que não interromperia o jogo (6.4.1. 
Sanções disciplinares). 

● Falhar ao proceder diretamente para a área de penalidade quando instruído a fazê-lo 
(6.4.2.3. Procedendo à área de penalidade). 

● Substituir um jogador na área de penalidade (6.4.2.3. Procedendo à área de penalidade). 
● Um capitão representante interferir ilegalmente no jogo ou conversar com um árbitro após 

ter sido solicitado a parar (7.1.2. Capitães representantes). 
● Usar uma bola para simular as ações de uma bola de posição diferente ou usar uma bola 

em sua posse para interagir com o corredor do pomo (7.2.2. Usando as bolas). 
● Interagir intencionalmente com a bola de outra posição (7.2.2. Usandos as bolas). 
● Como um suplente ou jogador queimado, não fazer todo esforço razoável para evitar 

interagir com uma bola (7.2.2.4.). 
● Carregar uma bola para fora da área de jogo ou propelir uma bola na intenção de mandá-

la para fora da área de jogo (7.2.4. Limites e bolas). 
● Desconsiderar a instrução do árbitro a respeito da entrada na área de jogo (7.2.5. A área 

de espectadores). 
● Colocar um espectador em perigo de forma imprudente (7.2.6. Espectadores e terreno 

perigoso). 
● Jogar de forma imprudente a qualquer momento a critério do árbitro (7.2.7. Jogando 

imprudentemente). 
● Usar um balaço que esteja segurando para afetar a trajetória da goles (7.4.4.1.). 
● Como um apanhador, empurrar, segurar, puxar, aplicar carga, agarrar ou aplicar tackle 

no corredor do pomo ou não soltar imediatamente após segurar a roupa do corredor do 
pomo (7.5.4. Contato do apanhador com o corredor do pomo). 

● Desrespeitar um árbitro ou persistentemente questionar as decisões de um árbitro (8.1.1. 
Autoridade do árbitro principal). 

● Desconsiderar uma diretiva de qualquer árbitro (8.1.1. Autoridade do árbitro principal). 
 
B-8. Faltas de cartão vermelho - As seguintes são faltas de cartão vermelho: 

● Conscientemente iniciar uma nova jogada de qualquer tipo com uma vassoura quebrada 
(2.4.2. Vassouras quebradas). 

● Usar equipamento ilegal que tenha sido especificamente barrado pelo árbitro ou pelo 
diretor do torneio antes do início do jogo, durante o esclarecimento das regras ou a 
qualquer momento do jogo (2.5.3. Equipamento adicional). 

● Alterar qualquer equipamento intencionalmente com a intenção de obter vantagem (2.5.5. 
Alterando equipamento intencionalmente). 

● Desmontar um aro intencionalmente (4.2.2. Procedimento de aro desmontado). 
● Direcionar provocações explícitas ou ameaçadoras contra adversários ou engajar-se em 

comportamento explicitamente rude ou hostil contra jogadores, espectadores, árbitros ou 
staff do evento (6.1.2. Conduta antidesportiva). 

● Usar linguagem extrema ou abusiva ou gestos obscenos direcionados a qualquer pessoa 
(6.1.2.2. Linguagem e gesticulação). 

● Engajar-se em altercações físicas ou ameaçar quaisquer jogadores, espectadores, 
árbitros ou staff do evento (6.1.2.3. Altercações físicas e ameaças). 

● Cometer faltas seriamente graves (6.1.2.4. Faltas seriamente graves). 
● Quebrar as regras de substituição intencionalmente com o propósito de afetar o fluxo do 

jogo (6.2. Substituições). 
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● Como um suplente, interagir com o jogo intencionalmente (6.2.6. Suplentes interagindo 
com o jogo). 

● Cometer contato físico ilegal de maneira que o árbitro julgue como conduta violenta ou 
desleal (6.3.1.2. Contato físico ilegal). 

● Cometer interação física ilegal de maneira que o árbitro julgue como conduta violenta 
(6.3.1.3. Diretrizes de interação). 

● Cometer contato físico ilegal desleal (6.3.1.4. Contato desleal). 
● Como um capitão representante, engajar-se em qualquer ação que resultaria em cartão 

vermelho para um jogador (7.1.2. Capitães representantes). 
● Bloquear a goles impedindo-a de entrar no gol ilegalmente e intencionalmente, exceto em 

casos de gol técnico (7.2.2. Usando as bolas). 
● Participar em jogada particularmente imprudente e desleal (7.2.7. Jogando 

imprudentemente). 
 
B-9. Faltas de desistência 

● Persistir em recusar-se a deixar a área de jogo após receber um cartão vermelho ou 
tornar-se uma ameaça a árbitros, outros jogadores ou espectadores (6.4.1.5. Cartão 
vermelho). 

● Ter todos os jogadores em jogo cumprindo tempo na área de penalidade (6.4.2.6. 
Situações incomuns da área de penalidade). 
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11. APÊNDICE C: SINALIZAÇÕES DO ÁRBITRO 

 

Gol 

Um silvo longo. Dois braços 

levantados retos. 

Gol ou apanhada inválida 

Dois braços retos abertos para os 

lados. 

Goleiro em posse na área 

Falar “goleiro”. Braços fechados 

em direção aos ombros, punhos 

cerrados. 

Apanhada válida 

Três silvos longos. Balançar os 

braços sobre a cabeça a cada 

silvo. 

Queimado 

Falar “queimado”, cor do uniforme 

e número do jogador. Apontar 

para os aros do jogador com dois 

dedos 

Interromper o jogo 

Pares de silvos curtos. Um braço 

erguido reto. 
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Vantagem 

Um braço erguido para o alto. Deixar 

um marcador na localização da bola. 

Parar o jogo após a vantagem. 

Retomar jogo 

Um silvo curto. Abaixar o braço 

em movimento de machadada 

Advertência 

Erguer a mão, com a palma para 

fora, em direção ao jogador 

advertido 

De volta aos aros 

Gritar “aros”. 

Cartão 

Braço erguido, apontar para o jogador com 

dois dedos. Especificar a falta. Mostrar 

cartão ao jogador e depois ao mesário. 

Levantar um dedo (cartão amarelo ou azul) 

ou dois dedos (cartão vermelho) indicando o 

tempo de penalidade. 

Contato ilegal em geral 

Mão aberta cortando punho cerrado 

acima da cabeça. 

Procedimento ilegal 

Girar os braços em frente ao corpo. 
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Interação ilegal 

Fazer um T com os braços, punho 

logo abaixo do antebraço. 

Ação física ilegal 

Imitar a ação. 

Atrasar o jogo 

Bate no pulso como em um relógio. 

Conduta antidesportiva 

Mãos na cintura. 

Falta de um suplente/banco 

Apontar para o banco faltoso com 

ambos os braços. 

Contato ilegal com parte do corpo 

Golpear a parte do corpo em questão com 

os dedos esticados. 

Contato ilegal utilizando 

parte do corpo 
Apontar para a área do corpo em 

questão. 
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 12. APÊNDICE D: ALTERAÇÕES DESDE A ÚLTIMA VERSÃO 

 
Nota – Na tentativa de esclarecer e endereçar problemas com o livro de regras, houve 
consideráveis mudanças na formulação e estrutura na maioria das regras. Esse registro de 
mudanças considera apenas mudanças de grande nível nas regras que diretamente afetam o 
significado e adjudicação da regra. Por favor, certifique-se de ler todo o livro de regras para evitar 
perder outras, menores, mudanças. 
 
Seção 1 
 
1.4.2. Cartão Azul: Um cartão azul indica que o jogador deve passar um minuto do jogo na área 
de penalidade e o time do jogador deve ficar com um a menos por esse minuto. Se o time 
adversário marcar antes do minuto acabar, o jogador poderá ser solto com antecedência e voltar 
a jogar. Cartões Azul não são cumulativos para tornar-se uma penalidade maior. 
 
1.4.5. Expulsão – um árbitro pode expulsar um jogador por flagrar violações das regras. 
 
Seção 2 
 
2.1.4.1.C. Áreas de penalidade – Os limites da área de penalidade foram alterados levemente. 
 
2.1.5.1.B. Áreas de substituição – Os limites da área de substituição foram alterados levemente. 
 
2.1.5.1.C. Áreas de substituição – Jogadores e equipe do time podem sair do banco e entrar na 
área de substituição durante o jogo, mas não devem permanecer fora do banco do time. 
 
2.1.5.2. Bancos dos times – Os bancos dos times receberam especificações e requisições. 
Jogadores e a equipe do time, exceto o capitão representante, que não vão ou estão para entrar 
em atividade no jogo devem estar localizados na maioria do jogo dentro da área do banco do 
time. 
 
2.1.7.2. Linhas de partida – Em eventos que as linhas de partidas não são marcadas, o árbitro 
principal deverá indicar uma linha alternativa clara dentro da zona do goleiro de cada time para 
garantir que nenhum jogador de qualquer equipe receba vantagem durante o início do 
procedimento. 
 
2.1.8.1. A área dos jogadores – A área dos jogadores deverá estar livre de obstáculos e terrenos 
perigosos. Nem mesmo objetos específicos do torneio, como mesa da súmula ou placar, devem 
ser colocados na área dos jogadores. 
 
2.1.8.2. A área do espectador – Jogadores poderão entrar na área do espectador se for recuperar 
uma bola do jogo com a permissão explícita de qualquer árbitro, ou se autorizado por um árbitro 
seja o jogador elegível para recuperar o balaço. 
 
2.3.3.1.C.i. A meia que carrega o pomo deverá ter uma região visível e desobstruída de 25-30 
cm. 
 
2.4.1. Regulamento das vassouras – o cabo da vassoura poderá ser feito de materiais além de 
madeira e plástico. Esse cabo deve ter entre 32 e 42 polegadas. Se a vassoura tem cerdas, o 
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tamanho total da vassoura não pode exceder 48 polegadas e parte de trás da vassoura deverá 
estar nas costas do jogador. 
 
2.4.2. Vassouras quebradas – Se uma vassoura quebra durante a partida, o árbitro deve parar 
imediatamente o jogo e trocar a vassoura antes que qualquer jogador faça alguma jogada. Se 
um jogador iniciar uma nova jogada enquanto a vassoura estiver quebrada, ele deverá receber 
cartão vermelho. 
 
2.4.4. Vassouras limitadas na área de jogadores – Antes dos 17 minutos de partida, cada time 
deverá ter no máximo de seis (6) vassouras dentro da área de jogadores. Após os 17 minutos de 
jogo até que seja concluído, cada time deverá ter no máximo sete (7) vassouras dentro da área 
de jogadores. Se um time tiver mais vassouras em campo do que o permitido por vez, o capitão 
representante receberá um cartão azul. 
 
2.5.2.B. Testeira – A testeira deve ser grossa o suficiente para ser facilmente reconhecida a uma 
distância razoável e que seja identificável entre o cabelo do jogador ou outro equipamento. 
Chapéus ou outros acessórios para cabeça não substituem a testeira. A testeira da posição 
deverá ser vestida por cima de qualquer acessório e deverá ser claramente distinguível dos 
acessórios. 
 
2.5.2. Testeira ilegal – Se um árbitro determina que a testeira de um jogador é inaceitável por 
qualquer razão, o árbitro deverá dizer “banda ilegal”. A partida não é interrompida. O jogador 
deverá sair do campo e corrigir a testeira ou ser substituído por outro jogador com a testeira 
adequada. 
 
2.5.2.D. Vestimentas da parte inferior – Alguns tipos de vestimentas da parte inferior (como 
calções, calças ou saias). Se o jogador estiver usando uma saia, deverá também usar calção ou 
alguma vestimenta por baixo da saia. 
 
2.5.3.B.i. Braçadeiras – Braçadeiras atléticas deverão passar pelo teste do árbitro. 
 
2.5.2.F. Um protetor bucal agora é equipamento obrigatório. 
 
2.5.3. Equipamentos adicionais – Um jogador que for encontrado usando equipamentos ilegais 
após a partida ter começado deve receber um cartão azul. Isso não inclui equipamentos que de 
outra forma tenham sido alterados devido ao curso do jogo. 
 
Seção 3 
 
3.1.1. Capitão representante – Durante o encontro pré-jogo cada time deve designar uma pessoa 
para servir como capitão representante para representar o time durante o jogo. O capitão 
representante é a única pessoa que poderá falar em nome do time com qualquer árbitro ou oficial 
com assuntos referentes ao jogo. O capitão representante deve estar no plantel oficial do time. 
O treinador do time pode servir como capitão representante. Qualquer oficial do time, capitães 
ou treinadores podem se encontrar no pré-jogo, mas o time deve indicar claramente qual 
indivíduo é o capitão representante para jogo. 
 
3.2.1.C. Alinhamento e procedimento pré-jogo – O árbitro principal deverá confirmar se ambos 
os times, todos os árbitros assistentes e todo e qualquer outros oficiais estão prontos e identificar 
o corredor do pomo. 
 



134 
 

3.2.1.E. Alinhamento e procedimento pré-jogo – Jogadores não podem mudar de posição em 
campo uma vez que o juiz der o comando “Brooms Down!”. Um jogador que mudar sua posição 
na linha de partida após o árbitro ter dado o comando “Brooms Down!” deve receber um cartão 
azul. 
 
3.2.1.F. Alinhamento e procedimento pré-jogo – Após o árbitro principal der o comando 
“Prontos!”, os jogadores podem assumir uma posição de largada, mas ao fazer isso as vassouras 
devem permanecer em contato com o solo. 
 
3.2.1. Penalidade por largada falsa – Se um jogador passar a linha de largada ou levantar sua 
vassoura mas está hábil a voltar atrás da linha antes que o árbitro dê a ordem “Brooms Up!” 
então a partida pode continuar como “Sem problemas, sem falta.” Se um jogador não voltou 
antes do som do primeiro “B” de “Brooms Up!” esse jogador deverá receber um cartão azul e o 
árbitro deverá recomeçar e repetir o procedimento de 3.2.1. 
 
3.2.1. O árbitro principal não deverá mais dar a ordem de “O Pomo está solto!” ou “O pomo foi 
liberado!” durante o procedimento de pré-jogo. 
 
3.3.2. Árbitro principal interrompendo a partida – O árbitro principal agora pode parar a partida 
se um jogador está muito machucado para continuar jogando enquanto atrapalha o jogo em 
desenvolvimento ou se há uma vassoura quebrada em qualquer lugar dentro da área dos 
jogadores. 
 
3.3.4.1. Ordem de vantagem – Os parâmetros para quando a vantagem acaba foram explicados 
e esclarecidos. 
 
3.3.4.2.A.i. Recomeçando uma jogada quando a vantagem acaba – Se o time que sofreu a falta 
marca um ponto esse gol deverá ser válido e se a vantagem foi dada como uma penalidade de 
volta aos aros, então o procedimento padrão de volta aos aros é aplicado. Geralmente, 
vantagens não são aplicadas como penalidades de volta aos aros. 
 
3.3.4.2.A.iv. Recomeçando uma jogada quando a avantagem acaba – Se a falta resulta em um 
cartão azul ou amarelo e o único jogador na área de penalidade é um substitui do time que 
cometeu a falta servindo tempo por um cartão vermelho, então o tempo de penalidade para o 
jogador que recebeu o cartão azul ou amarelo é anulado pela súmula. 
 
3.3.4.2.B.i.a. Recomeçando uma jogada quando a vantagem acaba – Se um time comete uma 
falta que resultará na troca de posse da goles durante uma vantagem, então a goles deverá ser 
devolvido ao tipo adversário. 
 
3.3.5. Faltas adiadas – Todas as faltas marcadas pelo assistente ou árbitros do pomo são 
consideradas penalidades atrasadas. Os procedimentos e parâmetros para as faltas atrasadas 
foram ampliados e esclarecidos. 
 
3.3.6. Atraso de jogo – Se a ofensiva avança com a bola e para de se mover completamente ou 
toma medidas para se mover lentamente ou erraticamente, sem ser forçado a fazer como tal pela 
defesa, isso é considerado atraso de jogo. Exemplos disso são: 
 
O jogador que está com a goles se posiciona atrás de um batedor em posse de um balaço. O 
jogador que está com a goles fica ziguezagueando ou se esquivando lentamente em campo. 
Ficar passando repetidamente a goles entre dois jogadores no seu próprio lado do campo. 
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Se um time da ofensiva volta a goles para a zona do goleiro sem uma tentativa de fazer um passo 
para um jogador ou ter feito uma tentativa de gol, isso é considerado atraso de jogo. 
 
Se um goleiro em posse da goles na sua própria zona de goleiro e deixa cair a goles no chão, 
isso não é considerado atraso de jogo. 
 
3.3.6.2. Recuando - Um time não pode recuar o jogo da goles para dentro de seu próprio campo 
ou para mais longe ainda da linha de meio de campo quando já estiver dentro de seu próprio 
campo sem uma tentativa de passe para um recebedor elegível ou sem uma tentativa de 
arremesso aos aros adversário (a critério do árbitro). 
 
Penalidade: Inversão de posse - Caso um jogador recue ilegalmente, então o jogo deve ser 
interrompido e a goles deve ser cedida ao jogador adversário elegível mais próximo. 
 
3.4.1.2. Espera dos apanhadores - O corredor do pomo pode entrar no campo de jogo a qualquer 
momento após a marca de 17 minutos de jogo e deve ter entrado antes da marca de 18 minutos 
de jogo. Apanhadores devem permanecer dentro da área de penalidade até serem liberados pelo 
mesário de tempo. Caso um apanhador entre no campo de jogo antes da marca de 18 minutos 
de tempo de jogo, ele deve receber um cartão azul. O tempo de penalidade deve ser começar a 
ser contado a partir dos 18 minutos de tempo de jogo. 
 
3.5.2.C. Primeira prorrogação - O árbitro principal deve deve garantir aos times aproximadamente 
3 minutos de período de descanso entre o tempo regulamentar e a prorrogação. 
 
3.5.2.D. Primeira prorrogação e 3.5.3. Segunda prorrogação - Caso haja jogadores servindo 
tempo de penalidade dentro da área de penalidade, a apanhada de pomo que encerrou o período 
anterior (a não ser que tenha sido encerrado por expiração de tempo) é tratada como uma única 
marcação de ponto para os propósitos de liberar um jogador. Todos os jogadores restantes 
devem servir o tempo de penalidade remanescente durante o próximo período. 
 
3.5.2.G. Primeira prorrogação - No início da prorrogação, os apanhadores devem se apresentar 
na mesa do mesário de placar para serem liberados da área de penalidade após os 30 segundos 
de espera dos apanhadores. 
 
3.5.2.I. Primeira prorrogação - O papel do mesário de tempo foi esclarecido. 
 
3.5.3.F. Segunda prorrogação - Apanhadores devem começar na linha de início na segunda 
prorrogação. 
 
3.6. Desistências e jogos suspensos - Uma nova seção foi criada detalhando os procedimentos 
de desistência e jogos suspensos. 
 
Seção 4 
 
4.1.1. Gol válido - Durante o período entre quando um gol é marcado e quando o árbitro principal 
confirma que o gol é válido, a goles deve ser jogada como se estivesse viva. Caso o gol seja 
declarado vivo, então nenhuma jogada com a goles durante esse período conta, contudo todas 
as faltas e jogadas ilegais ainda resultariam em penalização. Caso o gol seja declarado como 
não válido, então a goles está viva e o jogo continua. 
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4.2.1.D. Marcando gol através de um aro quebrado ou desmontado - O árbitro principal pode 
declarar que qualquer aro está quebrado ou desmontado e, por isso, fora do jogo, caso o árbitro 
determine que as condições para aro desmontado foram encontradas. 
 
4.2.2. Procedimento de aro desmontado - Caso a goles ultrapasse os limites rígidos do campo e 
não haja vantagem, então o jogo deve ser interrompido para que se consertem os aros. O time 
em posse da goles pode solicitar que o jogo seja interrompido para conserto dos aros caso a 
goles ou o jogador com a goles não tenha passado da linha de meio de campo. Uma vez que a 
goles ou o jogador com a goles tenha passado da linha de meio de campo, o time não pode mais 
pedir a interrupção. 
 
4.3.1.A. Gol técnico - Gol técnico foi redefinido para incluir quando um jogador, que não seja o 
goleiro, toca a goles com qualquer parte de seu corpo ou equipamento que esteja estendida 
através de um aro, dentro de sua própria área de goleiro defensiva, pelo lado do qual a goles 
sairia. 
 
4.4.3.1. Reinício do goleiro - Caso o goleiro que estava defendendo seja o primeiro jogador a ter 
posse da goles morta, ela se torna viva caso seja tocada em qualquer parte de sua metade do 
campo. 
A. Caso alguém mais toque na goles antes, incluindo um árbitro (por solicitação do goleiro), então 
ela deve ser direcionada à área do goleiro, e o goleiro deve retornar à sua área para que ocorra 
o reinício do jogo. 
 
4.5.1. A apanhada do pomo - Para que a apanhada seja confirmada, estas condições adicionais 
devem ser verdadeiras: 
 
A. Não houve falta de nível algum (de volta aos aros a cartão vermelho) cometida pelo apanhador 
que apanhou o pomo imediatamente antes ou durante a apanhada. 
 
B. Nenhuma infração de cartão foi cometida por qualquer membro do time que apanhou o pomo. 
 
C. O pomo não foi impedido por qualquer membro do time que apanhou o pomo de forma que 
possa ter de qualquer maneira contribuído para a apanhada, mesmo que não intencional. 
 
Seção 5 
 
5.1.2. Desmontando – Qualquer jogador que continue jogando depois de ser desmontado deverá 
receber um cartão azul. Um jogador que continua ou inicia contato enquanto está desmontando 
deverá receber um cartão amarelo. 
 
5.2.1.C. Cometendo o efeito nocaute – Se um jogador é acertado por um balaço vivo, aquele 
jogador é considerado nocauteado/queimado a menos que sejam considerados “salvos” ou 
“limpos” pelo árbitro. 
 
5.2.4. Batedor atingido – Um batedor atingido é um batedor que foi atingido por um balaço vivo 
arremessado por um adversário. 
 
5.2.7. Fogo amigo – 
 
A. jogadores atingido por um balaço devem desmontar imediatamente (ao menos que o jogador 
seja um batedor tentando tomar posse de um balaço vivo). 
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i. Jogadores devem ser “salvos” por um árbitro caso sejam atingidos por fogo amigo. 
 
ii. Se um jogador não é “salvo” pelo árbitro então aquele jogador é sujeito ao efeito nocaute. 
 
B. Se um jogador desmontar devido a fogo amigo e não fez nenhuma jogado ou outras ações 
enquanto desmontado o árbitro poderá permitir que o jogador remonte e continue jogando. 
 
i. Se o árbitro não informa explicitamente que o jogador pode remontar e voltar a jogar, o jogador 
deve seguir o procedimento completo do efeito nocaute. 
 
5.2.8.1.A. Imunidade ao nocaute –  
 
ii. Se um jogador iniciar uma movimentação natural (ver 5.3.4.) em uma tentativa de nocaute 
antes de um batedor imune ganhar a posse de bola, o nocaute não conta. 
 
iii. Se o adversário soltou o balaço antes do jogador reivindicar a imunidade levantando seu 
punho sobre o ombro, o nocaute ainda conta. 
 
5.2.8.1.B. Imunidade ao nocaute – Se ambos os batedores de um time levantam seus punhos 
pela imunidade, qualquer um pode baixar sua mão sem penalidade. Se ambos os batedores 
manterem seus punhos levantados, uma penalidade deverá ser aplicada. 
 
5.2.8.2. Manipulando a imunidade – É ilegal manipular o status dos balaços com único propósito 
de mudar o status da imunidade. 
 
A. Um jogador não poderá pedir imunidade depois que o jogador soltar o balaço a menos que o 
balaço tenha sido solto em uma tentativa de queimar. 
 
B. Um jogador não poderá pedir imunidade na tentativa de recuperar um balaço vivo até o balaço 
esteja morto. 
 
C. Se um jogador do time com dois balaços soltar o balaço sem tentar causar o efeito nocaute 
em um jogador adversário, então o batedor adversário que está pedindo imunidade mantém sua 
imunidade. 
 
D. O árbitro deve informar os jogadores que o status da imunidade não foi alterado. 
 
5.3.1. Procedimento de queimada – Os passos para o procedimento de nocaute deverão ser 
completados na intenção do jogador poder estar elegível para participar do jogo. 
 
5.3.2.D. Jogadores nocauteados/queimados – Evitar interação com outros jogadores ou iniciando 
contato físico. 
 
i. Um jogador não pode iniciar qualquer contato físico, outro além de contato acidental, depois de 
ter sido atingido por um balaço vivo. 
 
ii. Se um jogador já iniciou o contato físico, o jogador deve cessar o contato após sentir o balaço 
vivo. 
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iii. Se um jogador está na fase final de uma ação singular ou já iniciou a interação física antes de 
ser atingido por um balaço vivo então o jogador deve completa essa ação. Bem como: 
 
a. Se o batedor está em processo de fechar um braço ao redor do batedor adversário então o 
batedor poderá completar a ação de fechar, mas não poderá completar o tackle. 
 
b. Se um artilheiro está investindo contra um artilheiro adversário e é atingido no seu último 
passo, então o artilheiro não deverá ser penalizado pela investida. 
 
c. Se, entretanto, o artilheiro está investindo contra um artilheiro adversário e é acertado alguns 
passos antes de realmente tocar o adversário e mesmo assim ele investe, então este deverá ser 
penalizado. 
 
5.3.4. Movimento natural - Um jogador não pode lançar a bola se for atingido por um balaço vivo 
durante quaisquer movimentos adicionais antes do movimento final, incluindo, mas não limitado, 
a um movimento de impulso. 
Um jogador que não tiver entrado em contato com a bola quando foi queimado não pode mover 
a bola, mesmo que o contato com a mesma seja um movimento natural. 
Em qualquer caso em que a soltura da bola for considerada simultânea, ou muito próxima para 
definir, com o jogador sendo atingido por um balaço vivo, esta bola solta deve ser considerada 
uma goles impontuável ou um balaço morto. 
 
  
Seção 6 
6.1.2. Conduta Antidesportiva – Jogadores devem respeitar os padrões de conduta desportiva 
em todas as interações com oponentes, colegas de equipe, espectadores, árbitros e membros 
da equipe de organização. As penalidades desta seção foram expandidas e esclarecidas. 
 
6.2.1.D.v. Diretrizes de Substituições – Se o árbitro principal considerar um jogador faltoso muito 
machucado para continuar jogando e ficar na área de penalidade: 
 
a. O capitão porta voz deverá escolher um substituto elegível. 
 
b. O jogador que cometeu a falta não deverá entrar novamente na partida até que o substituto 
seja liberado da área de penalidade. 
 
c. O mesário de placar e o árbitro principal devem garantir que o jogador que cometeu a falta 
seja o mesmo que receberá a contagem. 
 
6.2.5.B.i. Área de substituição – Se necessário, um capitão porta voz, um membro do plantel que 
não seja jogador, ou outro jogador designado pelo capitão porta voz deve deixar a área de 
substituição para atender ao jogador machucado. 
 
6.3.1.2. Contato Físico Ilegal – Se um árbitro determina que outrora um contato ilegal foi 
acidental, o contato deixa de ser ilegal. Força excessiva no ou abaixo dos joelhos do adversário 
agora é considerado ilegal. 
 
6.3.1.3. Diretrizes de interação – Um jogador não poderá entrar em um movimento de agarrar 
contra um adversário que não está em posse de bola ou contra qualquer jogador de posição 
diferente. 
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6.3.2.3. Bloqueio de Corpo – em ordem para ser um bloqueio de corpo e não uma investida, 
qualquer força deve ser após qualquer contato sem força já estabelecido com o corpo. Bloqueio 
corporais não podem ser iniciados pelas costas. 
 
6.3.2.4.B.v. Empurrão Ilegal – É ilegal empurrar um receptor livre. 
 
6.3.2.5.B.ii. Investida Ilegal – É ilegal iniciar contato durante uma investida no exato momento 
que o corpo do jogador inicia o contato da investida, tal como abaixar o ombro ou impactar o 
contato com o cotovelo, entretanto, o contato ombro a ombro é permitido. 
 
6.3.2.7. Segurar ilegalmente – É ilegal segurar um receptor livre. 
 
6.3.2.8.D. Completando um tackle – Quando um tackle está em progresso, o árbitro poderá falar 
“sem bola” no momento que a bola é solta. Qualquer extensão do tackle depois desse ponto é 
contato ilegal. 
 
6.4.1.1.D. Faltas sobre volta aos aros – Se em qualquer ponto um árbitro acreditar que um 
jogador recebeu avisos suficientes sobre a falta de volta aos aros, mas o mesmo continua 
ignorando a diretiva, o árbitro pode parar a partida e aplicar um cartão amarelo ao jogador que a 
comete. 
 
6.4.1.2. Procedimento de Virada – O procedimento de virada de posse de bola foi expandido e 
alterado. 
 
6.4.1.2. Cartão Azul – O procedimento e diretrizes para cartões azuis foram expandidas e 
alteradas. 
 
6.4.1.4.C. Cartão Vermelho – Jogadores expulsos devem deixar a área de jogadores. Se um 
jogador expulso se recusar a sair da área de jogadores, o time do jogador deverá ajudar a 
escoltar o jogador para fora da área de jogadores. 
 
6.4.1.6. Critério do árbitro – Em casos onde a intenção e severidade são relevantes para serem 
chamadas, o árbitro retém completa discrição em julgar a severidade ou intenção. O árbitro tem 
a autoridade para tomar ações disciplinares a partir do momento que o árbitro entra na área de 
jogadores até que o mesmo deixe a área de jogadores depois do apito final. 
 
6.4.2.2.C. Acumulação de tempo de penalidade – Na maioria dos casos, penalidades não são 
cumulativas. Se um jogador comete duas penalidades na mesma jogada ou se uma segunda 
falta acarreta em uma penalidade maior, o árbitro deve aplicar a penalidade mais severa. No 
entanto, em certas circunstâncias, o tempo de penalidade pode se acumular como descrito nesta 
seção. 
 
6.4.2.4.B. Considerações da Área de Penalidade – Se um jogador está servindo tempo pelo 
cartão de outro jogador (devido a uma expulsão ou lesão) o jogador que recebeu o cartão, não 
o jogador que está cumprindo o tempo, é considerado em jogo pelos propósitos da regra de 
gênero e posições pela duração da penalidade. 
 
6.4.2.5.B.i. Quando um jogador é liberado da área de penalidade, porque foram considerados 
desmontados, eles deverão seguir o procedimento de nocaute para voltar à partida. 
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6.4.2.6.C. Goleiro mandado a área de penalidade, sem colegas de equipe na partida – Em um 
caso extremo onde todos os outros jogadores elegíveis já estejam na área de penalidade quando 
um goleiro recebe tempo de penalidade, o time que cometeu a falta perde o jogo. Se ambos os 
times alcançam essa situação na mesma jogada ou incidente, uma derrota dupla deve ser 
declarada. 
 
Seção 7 
 
7.1.2. Capitães porta voz – Formalmente conhecidos como técnicos, cada time deverá designar 
um indivíduo para servir como capitão porta voz por jogo. 
 
7.2.4.2.D. Um goleiro poderá arremessar a goles em direção que seria ilegal para outros 
jogadores enquanto faz isso para salvar o gol, estando dentro da sua própria área de goleiro. 
 
7.2.5. Área dos Espectadores – As diretrizes para área dos espectadores foram expandidas e 
alteradas. 
 
7.4.2.6.D.iii. Guardando balaços – Não é considerado guardar se um dos batedores de um time 
com dois balaços tenta queimar o batedor que tenta recuperar o terceiro balaço se o batedor não 
pediu a imunidade à nocaute. 
 
Seção 8 
 
8.1.1.2. Se o árbitro auxiliar não foi designado pelas regras do torneio, o árbitro principal deverá 
designar pelo menos três árbitros adicionais para servirem como assistentes e árbitro do pomo. 
 
8.1.2. A penalidade para um jogador usando comando verbais ou visuais da arbitragem agora é 
um cartão azul. 
 
8.1.3.2. Ajustando Chamadas 
 
A. Se um árbitro não recomeçou uma jogada, o árbitro poderá alterar a decisão percebendo que 
sua decisão estava incorreta, ou no aviso de outro oficial. 
 
B. Ajustando uma chamada de gol. 
 
i. Se um gol foi considerado válido pelo árbitro principal mas evidências mostram que o gol não 
foi bom, então o árbitro poderá ajustar a chamada de gol a qualquer hora acima de qualquer 
interação ou jogada do jogador em posse. A posse da goles é inalterada pela mudança da 
chamada. 
 
ii. Se um gol foi considerado válido pelo árbitro principal mas evidências mostrar que o gol não 
foi bom, então o árbitro poderá ajustar a chamada de gol a qualquer hora acima do time defensor 
ter a posse da goles fora da sua zona do goleiro e qualquer interação significante ou jogada pelo 
jogador em posse da goles. 
 
C. Jogadores não podem pedir alteração em qualquer decisão do árbitro. 
 
8.2.1.1. O árbitro principal ou oficiais do torneio devem apontar ao menos dois árbitros 
assistentes, um árbitro de pomo e um corredor, a poderá apontar outros oficiais (como dois 
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árbitros assistentes adicionais, um mesário de placar, um mesário de tempo e juízes de gols) 
para cada jogo. 
 
8.2.3.2.A. As obrigações do árbitro de pomo – Parar a jogada soprando o apito com dois silvos 
curtos se o pomo for apanhado com sucesso ou caso o equipamento necessite ser substituído. 
 
8.2.5.1.B. A posição mesário de tempo foi criada. As obrigações estão descritas nessa seção. 
 
8.3.6.2. Confirmando a apanhada – Se o árbitro do pomo não assopra o apito para parar a jogada, 
o corredor do pomo deve imediatamente reportar a apanhada para o árbitro principal que deve 
imediatamente parar a partida apitando dois silvos. 
 
Apêndice B. Lista de faltas por tipo 
Várias faltas foram modificadas de uma penalidade para outra. Por favor leia a seção de faltas 
inteiramente para notar as mudanças nos tipos de penalidade. 
 
 


