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IHF – RULE CHANGES 2010 Algumas conquistas da arbitragem Brasileira 
• Mundial juvenil masculino – Catar 2005 

•Torneio Internacional junior masculino – Portugal 2005 

• Jogos Odesur – Argentina 2006 

• Mundial adulto masculino – Alemanha 2007 

• Pan feminino adulto – República Dominicana 2007 

• Pan – Rio 2007 

• Good Luck Beijing 2008 

• Pré Olímpico feminino – França 2008 

• Jogos Olímpicos – China 2008 

• Mundial adulto masculino – Croácia 2009 

• Pan feminino adulto – Chile 2009 

• Jogos Odesur – Colômbia 2010 

•Mundial adulto masculino- Suécia 2011 
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Faltas e conduta  
anti-desportiva; punições 

Regra 8 e 16 
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Ações Permitidas (8:1) 
É permitido: 
a) usar a mão aberta para tirar a bola das 
mãos de outro jogador;  
b) Usar os braços flexionados para fazer 
contato corporal com o adversário e 
acompanhá-lo dessa maneira;  
c) usar o próprio tronco para bloquear o 
adversário, na “luta” por posição e por 
espaço; 

Em princípio sem mudanças –  
“tronco” ao invés de  “corpo” 

Bloquear é evitar que o adversário corra 
para ocupar um espaço livre.  

Regra 8 e 16 
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Bloqueio 
Objetivo: 
 Bloquear a passagem do adversário 
 Para obter um espaço livre 
 

Técnica: 
 Bloquear com o tronco 
 

Não é permitido: 
 Bloqueio ativo com braços, pés e pernas 
 Nenhuma ação ativa, como empurrar, 

afastar, segurar... 

Para fazer a posição de bloqueio a atitude deve ser geralmente passiva 
contra o adversário. 

Regra 8 e 16 



Roland Bürgi                 Edition: 2010-04-30          
IHF-Playing Rule and Referee Commission International Handball Federation Chart 6 

Violação de Regra (8:2) 
 Não é permitido: 
a) Puxar ou golpear a bola que está nas 

mãos do adversário. 
b) Bloquear o adversário com braços, 

mãos, pernas, ou usar qualquer parte 
do corpo para deslocá-lo ou afastá-lo;  
isto inclui o uso perigoso do cotovelo, 
tanto na posição inicial como em 
movimento;  

A princípio sem mudanças – A 
novidade nesta parte é 
direcionada para o uso perigoso 
dos cotovelos, tanto na posição 
inicial como em movimento.  

Quando por exemplo o pivô usar o cotovelo de modo 
não natural (contra a cabeça e pescoço do adversário) e 
com isso o coloca em perigo. 

Regra 8 e 16 
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Bloqueio Incorreto (8:2) 
1 2 

Momento errado: O bloqueio é armado muito tarde. 
 

Bloqueio incorreto: bloqueio ativo com a perna (passo longo) 
 

1 

2 

Regra 8 e 16 
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3 4 

Usar as pernas para bloquear e segurar os braços é contra as regras 
 

Violação de Regra significa vantagem incorreta para o atacante 

3 

4 

Bloqueio Incorreto (8:2) 

Regra 8 e 16 
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1 2 

Jogador defensor tenta sair por fora do bloqueio na direção do passe 
 

Uma passada larga evita a possibilidade (=violação de regra) 
 

1 

2 

Bloqueio Incorreto (8:2) 

Regra 8 e 16 
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3 

O atacante empurra o defensor ativamente 
 

3 

A violação da Regra leva o 
atacante a ter uma clara 
vantagem 

Bloqueio Incorreto (8:2) 

Regra 8 e 16 



Roland Bürgi                 Edition: 2010-04-30          
IHF-Playing Rule and Referee Commission International Handball Federation Chart 11 

A 

Violação da Regra: 
 Empurrar com  o quadril 
– centro de gravidade 
baixo. (Não  é uma 
posição normal). 

Bloqueio incorreto (8:2) 

Regra 8 e 16 
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C 

Violação de Regra: 
O atacante segura o 
jogador defensor 

Bloqueio Incorreto (8:2) 

Regra 8 e 16 
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II 

I 

III 

IV 

Faltas 

8:4 
Punição por 
2- minutos 

direta 

                       8:3 
Punição 

Progressiva 
Normal 

8:5 
Desqualificação 

sem 
relatório 

8:6 R 
Desqualificação  

com 
relatório 

Conduta Anti-desportiva 

8:8 
Punição por 
2- minutos 

direta 

8:7 
Punição 

Progressiva 
Normal 

8:9 
Desqualificação 

sem 
relatório 

8:10 R 
Desqualificação 

com 
relatório 

Regra 8 e 16 
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Faltas 

8:4 
Punição de 
2- minutos 

direta 

                       8:3 
Punição 

Progressiva 
Normal 

8:5 
Desqualificação 

sem 
relatório 

8:6 R 
Desqualificação  

com 
relatório 

Critérios 

a) A posição: 

 frontal 

De lado 

Por trás 

b) A parte do corpo: 

 tronco 

Braço de arremesso 

 pernas 

Cabeça/garganta/pescoço 
c) Dinâmica: 
 Intensiade do contato corporal ilegal 
 falta onde o adversário está em 

velocidade total 

d) Efeito: 
 Impacto no corpo e no controle da bola  
Reduzir ou impedir o movimento 
  impedimento da continuação do jogo 

Rule 8 and 16 
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Faltas 

                       8:3 
Punição 

Progressiva 
Normal 

Como antes,  a ação é principal-
mente ou exclusivamente diri-
gida ao corpo do adversário 
(agora com base em critérios) 

Rule 8 and 16 
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Faltas 

8:4 
2- minutos 

direto 

B 

Para certas faltas, a punição é um 2-minutos de exclusão direto, não 
importando se o jogador já tinha recebido uma advertência antes.  
Isto se aplica especialmente para aquelas faltas onde o jogador culpado 
não leva em consideração o perigo a que expõe o adversário. 
 

Levando em consideração o critério de se 
fazer uma decisão segundo  8:3, tais 
faltas poderiam ser por exemplo: 

Veja o próximo slide 

Regra 8 e 16 



Roland Bürgi                 Edition: 2010-04-30          
IHF-Playing Rule and Referee Commission International Handball Federation Chart 17 

Faltas 

8:4 
2- minutos 

direto 

B 

a) Faltas que são cometidas com alta 
intensidade ou contra um adversário que 
está correndo rápido;   
b) Segurar o adversário por muito tempo 
ou derrubá-lo;   
c) Faltas contra a cabeça, garganta ou 
pescoço; 
d) Golpe forte contra o tronco ou braço 
de arremesso;  
e) Tentativa de fazer o adversário perder 
o controle do corpo (ex. Agarrar o pé/ 
perna do adversário que esta pulando, 
veja contudo, 8:5a);    
f) Atropelar ou saltar em cima de um 
adversário com grande velocidade. 

Regra 8 e 16 
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Faltas 

8:4 
2- minutos 

direto 

B 
Segurar por muito tempo – por trás 

Contra a cabeça 

Regr 8 e 16 
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B 

8:5 
Desqualificação 

sem 
relatório 

 

Um jogador que está defendendo agressivamente um adversário de 
um modo que seja perigoso para a saúde dele será desqualificado 
(16:6a).  O perigo específico à saúde do adversário começa com a  
alta intensidade da falta ou do fato que o adversário está 
completamente despreparado para a falta e então não pode se 
proteger (veja Regra 8:5 Comentário). Somando-se os critérios de 8:3 
e 8:4, os seguintes critérios de decisão, também se aplicam:  

 contra uma parte do corpo do adversário, especialmente rosto, 
garganta ou pescoço; (a intensidade do contato corporal);  

c) A atitude descuidada demonstrada pelo jogador culpado quando 
estiver cometendo a falta. 

Regra 8 e 16 

a) A real perda do controle corporal, 
enquanto se está correndo ou 
saltando, ou durante um arremesso; 

b) Uma ação particularmente agressiva 



Roland Bürgi                 Edition: 2010-04-30          
IHF-Playing Rule and Referee Commission International Handball Federation Chart 20 

    Real perda do 
controle corporal 
enquanto  cor- 
rendo ou saltan- 

    do –  ação 

    descuidada ! 

8:5 
Desqualificação 

sem  
relatório 

 

Comentário:  
Também uma falta com um  impacto físico pequeno pode ser muito 
perigoso e ocasionar uma contusão severa, se a falta for cometida no 
momento quando o jogador está saltando no ar ou correndo e por 
esta razão é incapaz de se proteger. Neste tipo de situação, é o 
perigo  para o adversário e não a intensidade do contato corporal 
que é a base para o julgamento se a desquali-                                  
ficação será aplicada. 

Regra 8 e 16 
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B 

Isto também se aplica naquelas  situações onde um goleiro sai da área 
de gol, com o propósito de interceptar um passe ao atacante.  Aqui o 
goleiro tem a responsibilidade  de intervir uma situação perigosa para 
a saúde do adversário. 

Ele será desqualificado se: 
a) Conseguir a posse da bola, mas em 
seu movimento causar uma colisão 
com o adversário; 
b) Não conseguir alcançar a bola, 
mas causar uma colisão com o 
adversário; 8:5 

Desqualificação 
sem 

relatório 

Se os árbitros estiverem convencidos de uma dessas situações, que sem 
a ação ilegal do goleiro, o adversário seria capaz de alcançar a bola, 
então um tiro de 7-metros será marcado. 

Rule 8 and 16 
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Critérios 

Se a ação for classificada pelos árbitros 
como:... 

• particularmente imprudente 
• Particularmente perigosa 
• Premeditada ou maliciosa, de jeito 

nenhum relacionada com a situação 
do jogo; 

...eles devem fazer um relatório escrito 
depois do jogo. 

Faltas 

8:6 R 
Desqualificação 

com 
relatório 

Expulsão não 
existe mais 
dentro das 
regras 

Regra 8 e 16 
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 conduta 
Antidesportiva 

8:8 
2- minutos 

direto  

8:7 
Punição  

progressiva  
normal 

8:9 
Desqualificação 

sem 
relatório 

8:10 R 
Desqualificação 

com 
relatório 

Por meio de exemplos, os 
comportamentos Anti-desportivos, são 
divididos em 4 níveis de acordo com   
8:7-8:10. 
Estes exemplos  estavam anterior-
mente incluídos principalmente nos 
esclarecimentos das Regras. 

Regra 8 e 16 
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a) Protestos contra decisões dos árbitros, 
ou ações verbais e não verbais ... 

As ações listadas abaixo  segundo  a-f  são exemplos de conduta anti-
desportiva e são punidas progressivamente, começando com uma 
advertência: 

8:7 
Punição 

Progressiva 
Normal 

b) Assediar um adversário ou companheiro 
através de palavras ou gestos, ou gritar 
para um adversário com intenção de 
causar distração; 

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:7 
Punição 

Progressiva 
Normal  

c) Atrasar uma execução de um tiro dos 
adversários, não respeitando a distância 
de 3-metros ou de outra maneira; 

d) Fazendo “teatro”, tentando confundir os 
árbitros com relação as ações do 
adversário ou exagerar o impacto da ação, 
de modo a provocar  um time-out ou uma 
punição não merecida para o adversário; 

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:7 
Punição 

Progressiva 
Normal 

e) Bloquear ativamente um arremesso ou 
passe usando um pé ou a perna abaixo 
do joelho; movimento de reflexo puro, 
como fechar as pernas juntas, não serão 
punidas; 

f) Entrada repetidamente na área de gol 
por razões táticas;  

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:8 
Exclusão por 
2- minutos 

Direta 

Certas ações anti-desportivas são por natureza vistas como mais 
graves e justificam uma exclusão por 2 minutos imediata, não 
importando se o jogador ou os oficiais tinham recebido uma 
advertência anteriormente.  Isto inclui: 

a) protestos, envolvendo gritos com 
gestos enérgicos ou comportamento 
provocativo;  

b) quando houver uma decisão contra a 
equipe em posse e o jogador em 
poder da bola não deixá-la 
imediatamente disponível para o 
adversário ao soltá-la ou apoiá-la ao 
solo;  

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:8 
Exclusão por 
2- minutos 

direta 

c) obstruir o acesso à bola que entrou 
na zona de substituições.  

Nota: 
Perturbar o jogo ou interferir a partir do 
banco está descrito na Regra 8:10. 

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:9 
Desqualificação 

sem 
relatório 

Certas formas de conduta anti-desportiva são consideradas tão 
graves que justificam uma desqualificação. As seguintes são 
exemplos de tais condutas: 

b) Se um goleiro demonstrativamente se 
negar a defender um tiro de 7 metros; 

a) lançar ou golpear a bola para longe, 
de maneira demonstrativa, depois de 
uma decisão dos árbitros;  

Rule 8 and 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:9 
Desqualificação 

sem 
relatório 

c) arremessar deliberadamente a bola em um jogador adversário 
durante uma interrupção de jogo. Se for realizado com muita força 
e de uma distância curta, é mais apropriado considerar como uma 
“ação particularmente imprudente” segundo a Regra 8:6 citada 
anteriormente; 

d) quando o executante de um tiro de 7 
metros golpeia a cabeça do goleiro, se o 
goleiro não move sua cabeça na direção 
da bola;  

Isto não inclui movimentos 
comuns do goleiro com relação 
ao seu comportamento 
defensivo. Queremos dizer um 
movimento na trilha da bola. 

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:9 
Desqualificação 

sem 
relatório 

e) quando o executante de um tiro livre golpeia a cabeça de um 
defensor, se o defensor não move sua cabeça em direção a bola; 

f) um ato de revanche após 
sofrer uma infração. 

Comentário para c) e d): 
O arremessador tem a responsabilidade 
de não colocar em perigo o goleiro ou o 
defensor 

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:10 R 
Desqualificação

com 
relatório 

Se os árbitros classificarem uma conduta como  anti-desportiva 
extrema, eles devem fazer um relatório escrito após o jogo, de modo 
que as autoridades responsáveis estejam em posição de tomar uma 
desisão sobre medidas adicionais posteriores. 
As ações seguintes podem servir como exemplo:  

a) comportamento insultante, ou ameaçador dirigido a outra pessoa,  
por exemplo, árbitros, secretário/cronometrista, Delegado, oficial 
de equipe,  jogador ou espectador. Tal comportamento pode ser 
verbal ou não verbal (por exemplo: expressões faciais, gestos, 
linguagem corporal ou contato físico) 

  

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:10 R 
Desqualificação 

com 
relatório 

b) (i) a interferência de um oficial de equipe na partida, dentro do 
campo de jogo ou da zona de substituições, ou  
(ii) um jogador impede uma clara chance de gol , seja por entrar 
ilegalmente à quadra (Regra 4:6) ou por agir a partir da zona de 
substituições; 
 

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:10 R 
Desqualificação 

com 
relatório 

c) se durante o último minuto da partida a bola não está em jogo e um 
jogador ou oficial de equipe impede ou atrasa a execução de um tiro 
para o adversário, com o objetivo de impedir que tenham a 
possibilidade de arremessar ao gol ou de obter uma clara 
oportunidade de gol; isto se considera como conduta anti-desportiva 
extremamente grave e se aplica a qualquer tipo de interferên-            
cia (quer dizer, mesmo quando só exista uma limitada ação                    
física, quando se intercepte um passe, quando se interfere             com 
a recepção da bola ou quando não a solte); 

A decisão de se ter ou não um relatório escrito 
não depende mais do placar  – contudo, pode ter 
uma influência no grau de punição do corpo de 
julgamento. 

Regra 8 e 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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8:10 R 
Desqualificação 

com 
relatório 

d) se, durante o último minuto de uma partida, a bola está em jogo e 
um adversário por meio de uma ação que se inclua segundo os 
casos tipificados nas Regras 8:5 ou 8:6, impede que a equipe que 
tem a posse de bola seja capaz de arremessar ao gol ou de obter 
uma clara possibilidade de gol; isto não só deve ser sancio-        
nado com uma desqualificação segundo 8:5 ou 8:6, como        
também deve-se enviar um relatório escrito. 

Esta emenda 8:10d  objetiva acabar com que 
jogadores que são “cartões vermelhos” consigam 
manipular resultados finais sem nenhuma 
consequência posterior. 

Rule 8 and 16 

Conduta Anti-
desportiva 
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Faltas 

8:6 R 
Desqualificação 

com 
relatório 

8:10 R 
Diequalificação 

com 
relatório 

16:8 
Como é indicado nas Regras 8:6 e 8:10, as desqualificações pelos 
motivos indicados nessas regras devem ser informados por escrito às 
autoridades competentes para haver uma ação posterior. Em tais 
casos, tanto o “oficial responsável pela equipe” como o Delegado (ver 
Esclarecimento 7) deverão ser informados imediatamente após a 
decisão.  
 „Esta é uma  

desqualificação com 
relatório „  

Regra 8 e16 

Conduta Anti-
desportiva 



Jogo Passivo 
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Jogo Passivo 

Esclarecimento 4 
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Esclarecimento Nº 4 agora, indica adicionalmente uma série de 
novos critérios se e quando um árbitro finalmente deveria decidir-se 
pelo Jogo Passivo (após o sinal pré-passivo) 

D. Depois de mostrar o gesto de pré-passivo:   
Depois de mostrar o gesto de pré-passivo, os árbitros deveriam 
permitir que a equipe em posse de bola tenha algum tempo para 
mudar sua atuação.  
A respeito disso, os árbitros devem ter em conta os níveis de destreza 
de acordo com as diferentes idades e categorias de jogo . (Regras 
7:11-12). (Ver também, mais adiante, os “Critérios para tomada de 
decisão depois de mostrar o gesto de pré-passivo”) 

Jogo Passivo 
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Critérios para tomada de decisão depois de mostrar o pré-passivo 

D1. A equipe atacante   
 - Não há claro aumento no ritmo 
 - Não há ações de ataque 
direcionados ao gol. 
 - Ações um contra um onde não 
se ganha vantagem espacial 
 - Demoras ao jogar a bola (por 
exemplo, porque a trajetória dos 
passes está sendo bloqueada pela 
equipe defensora) 

D2. A equipe defensora   
 - A equipe defensora tenta 
impedir um aumento no ritmo ou 
uma ação de ataque mediante 
métodos defensivos ativos e 
regulamentários. 
- Métodos defensivos ativos. 
O jogo passivo não deve ser 
apitado se uma defesa agressiva 
interfere o fluxo do ataque por 
meio de constantes infrações.  

Jogo Passivo 
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Indicações de uma redução do ritmo 

 - Ações laterais e não em profundidade em direção à baliza. 
- Não há ações de profundidade, tais como confrontar-se com o 
adversário 1 contra 1 ou passar a bola a jogadores posicionados entre 
as linhas de área de gol e da área de tiro livre. 
 - Repetidos passes entre dois jogadores sem nenhum claro 
incremento do ritmo ou ação em direção ao gol. 

Jogo Passivo 
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Indicações de ações 1 contra 1 onde não se ganha vantagem espacial  

 
 - ações 1contra 1 sem o propósito de penetrar em direção a baliza. 
 - ações 1contra 1 onde o objetivo é simplesmente obter um tiro livre . 

Jogo Passivo 
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Regra 5:10 

Ao goleiro não é permitido: ……….. 
5:10  Tocar  a bola com o pé ou com a perna abaixo do joelho 
quando ela estiver movendo-se para fora em direção da área de 
jogo (13:1a). Se a bola estiver parada já será tiro de meta (fora de 
jogo). 
 Esta Regra se refere somente para as bolas que estão se movendo 

em direção ao campo de jogo. Em conecção com a Regra 12:1, as 
bolas que estiverem paradas dentro da área não serão mais 
cobertas por essa Regra. 

Goleiro 
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Regra 6:2 

6:2 Quando um jogador de quadra entrar na área de gol deve-se 
tomar as seguintes decisões: 
c) tiro de 7 metros, quando um jogador de quadra da equipe 
defensora entrar na área de gol e por conta disso impede uma clara 
chance de gol (14:1a). Para os propósitos desta regra, o conceito 
“entrar na área de gol” não significa somente tocar a linha da área de 
gol, mas sim, pisar claramente dentro dessa área.    

Julgar a posição no começo da situação 1 contra 1 – não só a posição final ! 

7-m …. Por defender dentro da área 
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Regra 6:5 

6:5 parágrafo 3: 
É totalmente permitido tocar a bola quando ela estiver no ar sobre a 
área de gol, desde que seja feito em conformidade com as Regras 7:1 e 
7:8. 

As palavras tem que ser mais precisas – “totalmente permitido” 
não é correto nesse contexto.  

Bola no ar sobre a área de gol 
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Regra 7:3 

7:3 Comentário: 
Não se viola nenhuma regra quando um jogador, de posse da bola, cair 
no solo, deslizar e logo se colocar de pé e continuar jogando a bola. Isto 
também se aplica se o jogador “mergulhar” atrás da bola, controlá-la e 
colocar-se de pé para jogá-la. 
 

Passos 

O comentário anterior não é mais necessário (estava em conformidade 
com o texto da Regra). O novo comentário fornece indicações para 
situações particulares no manuseio da bola. 
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Regra 9:1 

9:1 parágrafo 3: 
Não se pode validar um gol se um árbitro, ou cronometrista ou 
Delegado interromper o jogo antes que a bola tenha cruzado 
completamente a linha de gol.  

Delegado 

O texto da Regra agora também inclui o Delegado. 
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Regra 13:5 

13:5 
Quando se decide por um tiro livre contra a equipe em posse de bola, 
o jogador que tem a bola nesse momento deve, ao apito dos árbitros  
apoiá-la ou soltá-la imediatamente no solo, de maneira que possa ser 
jogada (8:8b). 

Não modificada em 
relação ao sentido. 

Liberar a bola 
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Regra17:8/9 

17:8  
Ambos os árbitros são responsáveis pelo controle do                     
placar. Anotarão, também, as advertências, as exclu-                          
sões e as desqualificações.  
17:9  Ambos os árbitros são responsáveis pelo contro-                           
le do tempo de jogo. Em caso de dúvida sobre a exati-                       
dão do tempo de jogo, os árbitros devem decidir em conjunto (ver 
também Regra 2:3). 
 A IHF e as Federações Continentais e Nacionais têm o direito de 
aplicar regulamentações diferentes em suas áreas de 
responsabilidade, com respeito à aplicação das Regras 17:8 e 17:9. 

As federações podem por exemplo delegar a maior responsabilidade para tais 
tarefas. Ex. Acionar o Delegado ou o cronometrista/secretário  aliviando os 
árbitros. 

Delegado, árbitros e oficiais de mesa 
O mesmo se aplica  
em 17:5 parágrafo 
1+3: 
responsabilidade 
dos árbitros e 
impossibilidade  de 
um dos árbitros 
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Regra 17:14 

17:14 Os árbitros e os Delegados podem usar equipamento eletrônico 
para sua comunicação pessoal. As regras para sua utilização são 
determinadas pela respectiva Federação. 

Sistemas de Comunicação 

Esta nova Regra abre a possibilidade para o uso de sistemas de 
comunicação. A Federação estabelece regulamentos relacionados ao 
uso dos aparelhos em suas competições. 
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Esclar. 3 

 
Para o propósito das punições segundo a Regra 16, um tempo técnico 
se define como parte do tempo de jogo (16:10), de tal forma que 
tanto as atitudes anti-desportivas como outros tipos de infrações são 
sancionadas da maneira normal. Neste contexto, é irrelevante se o 
jogador ou oficial implicado se encontram dentro ou fora da quadra 
de jogo. Da mesma forma, uma advertência, exclusão ou 
desqualificação segundo as regras 16:1-3 e 16:6-9 pode ser dada por 
atitude anti-desportiva (8:7-10) ou por ações do tipo indicadas na 
Regra 8:6b. 
 

Este parágrafo foi adicionado no Esclarecimento 3. Além de outras 
infrações, conduta anti-desportiva também foi incluída. 

Team Time-out 

Parágrafo 4 (Comentário sobre a conduta do cronometrista em 
situações especiais foi apagado sem colocar nada no lugar. 
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Esclar. 6 

Isto também se aplica se o jogador ainda não tem controle da bola, 
mas está pronto para uma recepção imediata da mesma, sempre que 
o goleiro adversário por meio de uma colisão como se indica no 
Comentário da Regra 8:5 impede a recepção da bola. Neste caso 
especial, as posições dos jogadores defensores são irrelevantes. 

Situação que quando o jogador, “ainda não tem a posse da bola, mas 
está pronto para uma recepção imediata da bola“ foi integrado em  a) 
e b). 
Especialmente vale a pena lembrar o texto adicional em  b): 

Clara chance de marcar um gol 

Esta parte adicional se refere ao caso de conduta anti-
desportiva do goleiro num contra ataque, já 
mencionado nas Regras 8 e 16.  



Regulamento da área de substituição 
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Área Treinadores/Cores das Roupas dos Oficiais 
de Equipe/Tempo Técnico e Comunicação 

Área de 

Substituição 
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1. Área de Treinadores 
 
A “área de treinadores” deve começar 

a uma distância de 3.5 metros da 
linha central até o fim do banco da 
equipe respectivo. 
 

O técnico tem permissão para 
trabalhar em frente ao banco e atrás 
dele – e para isso, ele tem permissão 
é claro, de passar pelo lado do banco. 

O termo „banco da 

equipe“ também se 

refere a uma fila de 

cadeiras. 

Área de Treinadores 

Regulamento da Área de Substituição 

Área de 

Substituição 
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2. Cores das Roupas dos Oficiais da Equipe: 

Roupas de Cores avermelhadas vestidas pelos oficiais podem causar 
confusão. 

Os jogadores da equipe adversária podem se confundir e realizar 
passes errados. 

Os Oficiais não tem permissão de vestir as mesmas cores da equipe 
adversária (no exemplo vermelho). 

Área de 

Substituição 
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3. Tempo Técnico, Comunicação 

Os Oficiais tem permissão para sair da 
área de Treinadores para requisitar um 
Tempo técnico. 

Contudo, eles não tem permissão de 
ficar parado ao lado da mesa esperando 
o momento correto de pedir o tempo 
técnico. 

O “Oficial Responsável pela Equipe“ 
pode também deixar a área de 
treinadores em situações especiais, por 
exemplo, para um contato necessário 
com o cronometrista ou secretário. 

Área de 

Substituição 
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4. Geral 

 Infrações na Área de Substituição devem ser punidas de acordo 
com as Regras 16:1b, 16:3d ou 16:6b (advertência, exclusão, 
desqualificação). (ver, contudo, Esclarecimento 7B a) 

 
Pedimos aos Árbitros e Delegados que avisem verbalmente os Oficiais 

de modo a apresentar  a Área de Treinadores. 

Área de 

Substituição 


