
  
 

NOTA INFORMATIVA 

 

 

Numa perspetiva de manter as Regras de Boccia do Desporto Escolar alinhadas com 

as Regras de Boccia da BISFED, procedemos a algumas atualizações. 

 

Nas regras 3.2 e 10.8, foram alterados os tempos que se encontram destacados a 

vermelho. 

 

3.2. Entre Parciais para as Divisões de Equipa 

 Não existe pedido de tempo entre parciais. 

Existe no máximo um minuto entre parciais. O minuto começa quando o 

árbitro levanta a bola branca do chão e anuncia “um minuto”. Durante esse 

período, os professores podem recolher as suas bolas, juntarem-se e 

falarem com os seus jogadores. Os professores responsáveis podem pedir 

ajuda aos assistentes desportivos, árbitro ou fiscais de linha para recolher as 

bolas. Aos 45 segundos, o árbitro diz “15 segundos”. Ao minuto, o árbitro 

diz “tempo”. Todas as ações do lado oposto devem parar enquanto o árbitro 

dá a bola branca ao jogador que a vai lançar. O árbitro pede “Bola-Alvo”.  

No caso de o lado oposto não estar pronto, terão que esperar até o árbitro 

indicar a sua vez de lançar, altura em que podem completar a sua 

preparação. Os atletas devem estar nas suas casas de lançamento e os 

professores responsáveis nos seus devidos lugares no momento em que o 

árbitro diz “tempo”, ou recebem um cartão amarelo por atraso do jogo.  

 

10.8. Preparação do parcial seguinte    

 

Assistentes técnicos desportivos, professores (no caso das equipas) e/ou 

oficiais apanharão as bolas para o começo do parcial seguinte. 

O árbitro dará o máximo de um (1) minuto entre parciais. O minuto 

começa quando o árbitro apanha a bola-alvo do chão e anuncia “Um 

minuto”. Passados 45 segundos o árbitro anunciará “15 segundos”. Ao 

minuto o árbitro anunciará “tempo”. 

Todas as ações do lado oposto devem terminar quando o árbitro dá a bola-

alvo ao jogador que a vai lançar. O árbitro dirá “bola-alvo”. Se o lado oposto 

não está pronto terão que esperar até que o árbitro indique que é a sua vez 

de lançar. Até essa altura eles devem terminar a sua preparação. 

 

Na regra 15.5.2 - Não mover a calha pelo menos 20 cm para a esquerda e 20 cm 

para a direita depois de a bola-alvo lhe ter sido apresentada e antes de a lançar, 

deixa de existir passando a ser 15.2.5. 

A penalização passa a ser unicamente retração de bola sem dar lugar à bola de 

penalização. 


