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REGULAMENTO DE COMPETIÇÃO

As competições de Tapembol seguem as regras constantes no Manual de Iniciação.

A quadra
A área de jogo deve ser retangular, com dimensões proporcionais, acrescentando as
marcações:






Expansão de Área
Pontos de Vantagem
Vantagem Lateral
Vantagem de Fundo
Vantagem de Área

A bola
Tamanho esférico de 53 cm e pesos variados por categoria:



Bola Kids – 130 gramas
Bola Oficial – 160 gramas

A Súmula
É o documento oficial que controla os dados durante a partida:












Equipe
Jogadores e Reservas
Substituições
Técnico
Arbitragem
Controle de Faltas Físicas
Controle de Faltas Verbais/Gestuais
Controle de Faltas Técnicas
Controle de Faltas de Ataque
Controle de Faltas de Defesa
Gols

Duração da Partida
Cada partida tem duração de dois tempos de 12 minutos.
1º Tempo

Intervalo

6 minutos
Intervalo Técnico (1min)

2º Tempo
6 minutos

3 minutos

6 minutos

Intervalo Técnico (1min)
6 minutos

Empate
Em caso de empate, vence o time que cometeu o menor número de faltas durante a partida:







Falta Física (03 pontos)
Falta Gestual/Verbal (03 pontos)
Falta Técnica (02 pontos)
Falta de Ataque (01 ponto)
Falta de Defesa (01 ponto)
Em caso de empate no número de faltas, o critério de desempate: Perde a equipe
que cometeu a PRIMEIRA falta.

Pontuação:
Para progressão de pontos durante a competição, considerar:




Vitória – 03 pontos
Empate – 02 pontos para o Vencedor
01 ponto para o Perdedor
Derrota – 00 ponto

Equipe de Arbitragem
A Equipe de Arbitragem é composta por quatro pessoas:





Um Árbitro principal (Tomada de decisões e comunicação com a mesa)
Um Árbitro auxiliar (Tomada de decisões em auxilio ao árbitro principal)
Um Anotador (Súmula e controle de jogadores)
Um Cronometrista (Controle do tempo de partida, intervalo técnico, intervalo entre
os períodos)

Equipe Técnica
Composta por um técnico e um auxiliar que podem atuar durante a partida:




Traje (Calça cumprida, camisa, agasalho e calçado fechado)
Ações fora da quadra (Contato com a mesa, atletas e equipe técnica)
Ações dentro da quadra (Com permissão dos árbitros)

Categorias
As equipes em disputa, masculino e feminino, seguem o ano de nascimento:



Sub18 - Nascidos depois de 2001
Adulto – Nascidos antes de 2000

Os Jogadores
Em cada partida, a equipe é composta pelos seguintes atletas:





01 (um) Goleiro
02 (dois) Defensores
02 (dois) Apoios Laterais
01 (um) Central

Os Reservas
São no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) reservas por partida.

Substituição
Os jogadores reservas devem jogar obrigatoriamente, no mínimo um período de seis
minutos durante a partida.
A mesa só pode liberar o último período de seis minutos depois da conferência de
participação de todos os jogadores.

Uniforme
Padronizados e numerados, de forma que identifiquem os jogadores de forma individual.




Camisa (Numerada)
Short (Mesma cor e tipo para todos)
Tênis e meia

Não é permitido o uso de materiais que indiquem perigo para adversários e companheiros
(brinco, colar, anel, piercing, dentre outros).

Casos Omissos:
Serão discutidos e analisados de acordo com o MANUAL DE INICIAÇÃO.

