
 

 

12º Campeonato Municipal de Bocha 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 

Regulamento Específico 
 

Capítulo I 
Disposições preliminares 

Art. 1º - O Campeonato Municipal de Bocha será promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, de 
acordo com este regulamento específico. 
Art. 2º - Participarão do presente campeonato, as equipes que estiverem presentes na tabela de jogos. 
Art. 3º - O campeonato será realizado nas datas fixadas pela diretoria do setor de esportes, sendo os jogos disputados 
nos locais e horários marcados na tabela deste regulamento. O campeonato terá seu inicio no dia especificado na tabela.  
§ 1º - A mudança dos dias e horários para realização do jogo somente poderão acontecer mediante comunicação previa 
a secretaria e autorização da comissão julgadora, caso a comunicação e a autorização não aconteçam não serão 
computados ponto para nenhuma das equipes.  

Capítulo II 
Dos Troféus e Demais Premiações 

Art. 4º - Será entregue 01 (um) Troféu para o Campeão, 0l (um) Troféu para o Vice-Campeão e 0l (um) Troféu para o 
terceiro lugar. 
Art. 5º - O valor em dinheiro da premiação será de: 
60% do total para o 1º lugar. 
30% do total para o 2º lugar. 
10% do total para o 3º lugar. 

Capítulo III 
Da Organização do Campeonato 

ART. 6º - Serão disputadas três partidas por jogo. 
§ 1º - A equipe vencedora da partida recebera um ponto.  
Art. 7º - O primeiro e segundo turnos serão disputados, em duas chaves A e B, classificando os quatros primeiros de cada 
chave.  
§ 1º - Caso duas ou mais equipes somem o mesmo número de pontos, os critérios para desempate serão os seguintes: 

 A equipe que tenha obtido o maior número de vitórias (3x0). 

 A equipe que tenha obtido o maior saldo de bolas. 

 A equipe vencedora do confronto direto. 

 Persistindo o empate, será decidido através de sorteio.  
§ 2º - Da quarta de final, em diante (mata-mata), havendo empate será realizada mais uma partida, no mesmo dia e local 
do segundo jogo. 
a) Quarta de final: Ida e Volta  
Jogo 01 - 4° chave B x 1° chave A  
Jogo 02 - 3° chave B x 2° chave A 
Jogo 03 - 4° chave A x 1° chave B 
Jogo 04 - 3° chave A x 2° chave B 
 
b) Semifinal: Ida e Volta  
Jogo 05 - venc jogo 01 x venc jogo 04 
Jogo 06 - venc jogo 02 x venc jogo 03 
 



 

 

c) Final: Ida e Volta 
Capítulo IV 

Das Condições dos Atletas 
Art. 8º - Só poderão participar do campeonato, os atletas que forem previamente inscritos por suas equipes, ate o final 
do 1° turno. 
§ 1º - O número de inscrições será no máximo de 10(dez) atletas. 
§ 2º - Cada equipe poderá ter no máximo 02 (dois) atletas que residam em outro município.  

Capítulo V 
Das Regras e Infrações da Equipe 

Art. 9º - A equipe mandante do jogo ficará responsável pela organização, segurança e arbitragem em conformidade com 
equipe visitante. 
Art. 10º - O intervalo da partida será de 10 (dez) minutos. 
Art. 11º - Cada equipe iniciará uma partida no jogo;  
Art. 12º - A equipe que fizer 13 bolas será vencedora da partida. 
Art. 13º - Só poderá atacar antes do meio do campo; 
Art. 14º - O início da partida o bole terá que estar no meio do campo; 
Art. 15º - No lançamento do bole caso este não ultrapasse a linha do meio de campo passa-se a chance do lançamento e 
da primeira jogada da bola a equipe adversaria.  
Art. 16º - A equipe que jogar o bole para a cadeia, dará a equipe adversária duas bolas; 
Art. 17º - A bola que parar antes do meio do campo será considerado eliminada, salvo na primeira jogada. 
Art. 18° - O Bole voltando antes do meio do campo, não sendo na 1ª jogada, será validado duas bolas ao adversário. 
Art. 19º - Na medição do árbitro, o mesmo mexendo na bola a ser medida a referida bola será eliminada.  
Art. 20° - Só poderá solicitar medida de bolas, quando as duas equipes tiverem bolas para jogar. 
Art. 21° - Em caso de o atleta da equipe pisar na linha limite para jogar a bola, esta será eliminada; 
Art. 22° - Em caso de duas bolas colocadas a mesma distancia do bole, jogara a equipe que não tirou o ponto.  
Art. 23° - Fica liberado a equipe jogar com a tática que melhor convier para a partida; 
Art. 24° - Fica obrigado ao mandante do jogo deixar a equipe adversária fazer o reconhecimento do campo, por no 
máximo 10 minutos; 
Art. 25° - Caso a equipe mandante não deixe a equipe visitante fazer o reconhecimento a mesma poderá sofrer a perda 
do mando de campo;  
Art. 26º - A equipe que não comparecer para a disputa de 01 (um) jogo do campeonato, será considerada perdedora por 
WO, em favor da adversária, que recebera 01 (um) ponto por partida, independente das penas previstas pela Secretaria. 
§ 1º - Para efeito de saldo de bolas, este resultado não será computado. 
§ 2º - Para efeito de desempate, as partidas disputadas com resultado WO não serão computadas como vitória.   
§ 3º - Caso o time não compareça com o mínimo de jogares para a realização da partida sem justificativa previa a 
Secretaria, será eliminado do atual campeonato. 
Art. 27º - A equipe que incluir em sua formação atleta (s) que não esteja (m) regularizado (s), perderá os pontos da 
partida disputada para a equipe confrontante.  

Capítulo V 
Das Regras e Punição aos atletas  

Art. 28 - O atleta não poderá ultrapassar a linha do meio de campo, podendo o arbitro puni-lo com uma advertência. 
Caso o atleta insista em ultrapassar esta linha o arbitro poderá puni-lo fazendo a substituição do mesmo para a partida 
disputada.  
Art. 29º - O árbitro terá autoridade para exigir a troca de atleta por indisciplina.  
Art. 30º - As substituições poderão ocorrer durante a partida, onde o jogador que sair, só poderá retornar na outra 
partida (no mesmo dia).     



 

 

  Capítulo VI 
Disposições Finais 

 Art. 31º - Será proibido o consumo de bebidas alcóolicas durante a realização da partida. 
Art. 32º - Todos os jogos serão disputados em campos do Município.  
Art. 33º - A equipe mandante do campo devera entregar a sumula para a Secretaria antes da rodada subsequente.    
Art. 34º - Os Resultados das partidas deverão ser informados até as 10:00 horas do dia útil seguinte à partida; 
Art. 35º - Os casos de indisciplina e de omissão serão julgados por uma comissão formada por 05 (cinco) presidentes 
inscritos no campeonato e selecionados pela secretaria de esportes.  

 
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes 

Vargem Alta - Espírito Santo 

Tel.: (28) 3528-1688 
Horário 12 as 17 horas.  

  


