CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA LIVRE – 2022
Homenageado:

REGULAMENTO GERAL
Art.1º- O Campeonato Municipal de Bocha Livre será promovido e coordenado pela FME, visando desenvolver o
intercâmbio entre as equipes e proporcionar ao público uma opção de lazer.
Art.2º- Da inscrição e participação:
2.1. A confirmação da equipe deverá ser entregue até o dia 24/05 (3ª F) até as 18h na FME, com assinatura do
responsável da equipe.
2.2. O Congresso Técnico será realizado no dia 25/05 (5ª F) as 18h na FME.
2.3. A Relação Nominal deverá ser entregue até o dia 08/06 (4ª F) com letra legível sob pena de não ser aceita a
inscrição da equipe.
2.4. Cada equipe poderá inscrever no máximo 12 (doze) atletas e no mínimo 6 (seis), sendo que nenhum atleta
poderá ser inscrito após esta data (08/06).
2.5. Poderão participar da competição, atletas que possuem domicílio eleitoral em Timbó emitido até
31/12/2021 pelo menos ou anterior a esta data.
2.6. O atleta, que por ventura, estiver inscrito por duas equipes estará em situação irregular e será eliminado da
competição. Caso uma das equipes jogarem com esse atleta perderá os pontos para equipe adversária.
2.7. Se por ventura o atleta mudar seu domicílio eleitoral para outro município, este não está mais apto a
participar do Campeonato e o mesmo se encontrará em situação irregular.
Art.3º- O início da competição será definida no congresso técnico.
Art.4º- A competição será disputada por duplas, sendo que as equipes deverão utilizar três duplas a cada rodada.
Parágrafo Único: Cada atleta jogará duas bolas.
4.1 A equipe que não tiver 3 duplas poderá jogar com duas duplas.
Art.5º- As equipes terão direito a utilização de reservas, sendo que para cada dupla será permitida a substituição
de um atleta.
Obs.: Os atletas só poderão participar de uma partida a cada rodada, sob pena da perda dos pontos por 3x0 (três
a zero), aplicada ao infrator.
Art.6º- Os atletas que iniciarão a partida deverão assinar súmula. No caso de substituição de atleta durante uma
partida, o mesmo também deverá assinar a súmula.
Obs: A súmula deverá ser assinada pelos atletas, capitão antes do início da partida e o árbitro após o término da
partida.
Art.7º- A equipe visitante será responsável pela indicação do árbitro de linha.
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Art.8º- A equipe mandatária deverá ser a primeira a apresentar a dupla que iniciará a partida.
Art.9º– Toda equipe deverá jogar uniformizada (camisa). Não será permitido jogar descalço, exceto o jogador
Serginho.
Obs: É de competência do árbitro a averiguação deste item (não cabendo protesto).
Art.10º- A tabela e o horário dos jogos serão determinados pela FME, sendo assim estabelecido:
10.1. Dia dos jogos: Terça-Feira com início as 19h15 (sem tolerância) e Sábados com Início do 1º Jogo – 14h30
(sem tolerância), nos casos em que houver necessidade de realização de jogos em dias de semana, fica
estabelecido o horário das 19h15 (sem tolerância) em comum acordo via ofício assinado pelas 2 (duas) equipes e
entregue a FME. Caso isso não ocorra o jogo será anulado.
Obs.: O intervalo de cada partida será de 15 minutos, sendo que neste intervalo a equipe mandatária deverá
passar o rodo ou alisador e efetuar nova demarcação na cancha.
Art.11º- Em caso de aplicação de WO por qualquer motivo, o placar será de 03x00 (três a zero) para a equipe não
infratora. A equipe infratora será levada a julgamento. No caso de não comparecimento da primeira dupla, as
19h15/14h30, a segunda dupla terá 15 minutos (19h30/14h45) para se apresentar para a segunda partida.
11.1. Em caso de WO, todos os atletas da equipe que não foram relacionados na súmula (não compareceram)
estarão suspensos da próxima edição do Campeonato Municipal de Bocha Livre.

11.2 As equipes que tem em seu estabelecimento duas canchas, deverão indicar em qual vão jogar.
Exemplo: Amigos de Terça (ASPMT): Cancha 1 perto da quadra.
OBS: começou o campeonato em uma, deverá jogar até o final nesta.

Art.12º- Para efeito de classificação a contagem de pontos será por partidas ganhas.
A
B
C
D

3x0
2x1
1x2
0x3

três pontos
dois pontos
um ponto
zero

Art.13º- Critérios de desempate
1ª Fase Entre 2 equipes
a) confronto direto entre duas equipes (considerando-se as partidas realizadas entre si);
b) Maior número de pontos obtidos nas partidas realizadas entre si na fase e/ou etapa em que aconteceu o
empate;
c) Menor número de pontos sofridos nas partidas realizadas entre si na etapa e/ou fase em que ocorreu o
empate;
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d) Soma dos pontos em todas as partidas da etapa ou fase em que ocorreu o empate;
e) Nova partida.
* Entre três ou mais equipes:
- Vale a classificação da penúltima rodada, persistindo o empate, adotarão os critérios do artigo 13º letras b, c, d,
e.
2ª Fase, Semifinais e Finais
a) Maior número de pontos obtidos nas partidas realizadas entre si na fase e/ou etapa em que aconteceu o
empate;
b) Menor número de pontos sofridos nas partidas realizadas entre si na etapa e/ou fase em que ocorreu o
empate;
c) Melhor classificação na 1ª Fase

Art.14º- As bolas a serem utilizadas serão as grandes (1,400 à 1,300 kg).
14.1. Cada equipe poderá jogar com o seu jogo de bocha, desde que esteja dentro do peso.

14.2. E o bolim a ser utilizado será o médio (4cm acima)

Art.15º- A equipe mandatária deverá demarcar a cancha antes do início de cada partida, nas seguintes
dimensões:
a) a dois metros da cabeceira para demarcação fora de jogo do bolim;
b) a quatro metros da cabeceira para arremesso de bolas no ponto e na russa;
c) no meio da cancha para demarcação de fora de jogo do bolim.
OBS: As súmulas das partidas deverão ser entregues na FME, no primeiro dia útil após a partida (segunda-feira),
até às 14h.
Art.16º- Em caso de protesto a equipe deverá pagar a taxa de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, até as
19h do primeiro dia útil após o jogo e apresentar requerimento a FME, com as provas da irregularidade.
Art.17º- Da premiação:
Troféus - 1º, 2º, 3º e 4º lugares;
Medalhas- 1º, 2º e 3º lugares.
Art.18º- As equipes poderão antecipar seus jogos de comum acordo, por escrito, desde que não haja prejuízos a
terceiros e haja concordância da FME, com no mínimo 48 horas de antecedência.
Art.19º– Não serão permitidos objetos de percussão ou som estridente no recinto das competições.
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Art.20º– Fórmula de Disputa:

Após congresso técnico (25/05 4ªf)

PENALIDADES
Art. 22º- Das penalidades a serem aplicadas aos infratores:
22.1. Não comparecimento de uma rodada, implicará na eliminação da competição;
Obs.: Se ocorrer a eliminação de uma equipe, não serão computados às equipes da mesma chave os pontos prós
e contra dos jogos já realizados, bem como dos jogos ainda não disputados.
22.2. Não apresentar na rodada no mínimo duas duplas nas partidas, a equipe será eliminada da competição.
22.3. Da penalidade da russa:
a) se o pé passar em sua totalidade o risco, no momento da russada.
PENA: desclassificação da bola e anulação de seus efeitos, quando o atleta passar o pé em sua totalidade a linha
dos 4 mt. antes de soltar a bola.
b) jogar com mais de uma bola nas mãos.
PENA: desclassificação da bola e anulação de seus efeitos.
c) jogar mais que duas bolas na mesma jogada.
PENA: desclassificação da bola e anulação de seus efeitos.
d) jogar a bola do adversário em vez da sua.
PENA: a bola do adversário voltará e será desclassificada uma bola do infrator, anulando-se os efeitos produzidos
na jogada.
e) jogar uma bola antes de totalmente parada a bola anteriormente jogada.
PENA: desclassificação da jogada e anulação de seus efeitos.
Obs.: Na russa, a bola que sair das laterais da cancha e não voltar mais será eliminado da jogada; se a bola bater
fora e voltar, ela permanece no jogo. Se o bolim sair fora da cancha e voltar permanece no jogo, se o bolim não
voltar; volta a jogada com inversão da saída de bola e bolim (a equipes que ocasionou a saída do bolim da cancha
perde a bola e o bolim quando do inicio da nova jogada).
22.4. Das penalidades do ponto na partida:
a) O ponteador poderá acompanhar a bola.
22.5. Das penalidades do arremesso do bolim na partida:
a) se o pé passar em sua totalidade o risco ao arremessar o bolim.
PENA: Deverá o árbitro reverter o arremesso ao adversário, somente naquela jogada.
b) arremessar o bolim antes da linha de meio da cancha ou após a linha dos dois metros.
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PENA: Reversão do bolim e da bola de saída ao adversário somente naquela jogada.
c) O árbitro deverá ser da equipe visitante.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art.23- As partidas só serão iniciadas com a autorização do árbitro de linha.
Art.24- O árbitro que estiver efetuando a marcação das bolas comandará a posição dos atletas.
Art.25- Todas as situações e ocorrências aqui não previstas serão decididas pela Comissão Disciplinar da FME.
Art.26- Para avaliar, analisar, apurar, processar e julgar as infrações e irregularidades ocorridas no CAMPEONATO
MUNICIPAL DE BOCHA LIVRE 2022 fica constituído uma COMISSÃO DISCIPLINAR, que apreciará as questões de
acordo com as disposições constantes do Código de Justiça Desportiva de Santa Catarina.

Timbó, Maio de 2022.

