
 

 

 

 

 

 

 
A. Serão adotadas as regras oficiais da Confederação Brasileira de Bocha e Bolão para 

o sistema RAFA individual, duplas e trios de Bocha. Conforme segue abaixo:  
 

B.  
 

C. A marcação da cancha corresponde a: 
I) As linhas A e A’ (1m) coincidem com as cabeceiras e indicam o limite 
mais atrasado permitido aos jogadores para o lançamento das bochas e 
representam o limite máximo regulamentar para a colocação do bolim em 
jogo; II) As linhas B e B’ (4m) indicam o limite máximo permitido aos 
jogadores para o lançamento do bolim e das bochas a ponto (ponteiros); 
III) As linhas C e C’ (7m) indicam o limite máximo que se permite aos 
jogadores para a jogada de tiro (boladores), podendo nela pisar com o pé 
de apoio e ultrapassar com o pé que estiver no ar (contrapasso) no 
momento do lançamento; IV) A linha E (12m) (meio da cancha) indica a 
distância mínima para a colocação do bolim em jogo.  

 
D. Os jogadores devem permanecer na cabeceira desde o início da jogada até o 

término do lançamento das bochas de cada jogador.  
§1 : Após o término da jogada, os jogadores poderão conferir a jogada. Devendo 
retornar a cabeceira (atrás da linha 4), para o início de uma nova jogada.  
§2 : Após advertência do árbitro, a equipe (jogadores), terão até um minuto para 
retornar a cabeceira,. 
§3 : Após retornar a cabeceira (passar a linha de 4m), a equipe (jogador), não 
poderá mais retornar para avaliar a jogada. §4: A avaliação da jogada, será restrita 
somente aos jogadores do lançamento (jogada). 
 

E. A partir do momento em que o jogador, dar início a sua ação (estar de posse da 
bola – bocha), os outros participantes, deverão manter silêncio. Não interferindo, 
sob qualquer hipótese, na jogada em ação.  
PUNIÇÃO :  A infração deste item, puni com a perda de uma bola. Caso o jogador 
ou equipe(dupla/trio), não tenha mais bolas, será punido com a perda de um 
ponto.  
 

F. Dupla – dois contra dois, com duas bochas cada jogador; 
 

G. Trio – Três contra três, com duas bochas para cada jogador; 
 



H. O direito de jogar a primeira bocha, ou de indicar a cabeceira a partir de onde se 
dará início à partida, será definido previamente por meio de sorteio entre as 
equipes. O sorteio dará a uma equipe o direito de lançar a primeira bocha. 
 

I. Nas jogadas subsequentes, o bolim deve ser lançado pela equipe que tenha 
marcado ponto na jogada anterior. 

 

J. Considera-se “lançamento irregular” do bolim:  

1. Quando o bolim, não ultrapassa a linha E (12m – centro da cancha), e 
ultrapassar a linha A (1m).  

2. Queimar o lançamento, pisar com o pé a linha B – 4m ( o pé não deverá tocar a 
linha B – 4m). 

3. O bolim tocar em algum objeto que esteja fora da área de jogo; 

 
K. Após um lançamento irregular, o bolim deve passar para a equipe adversária, com 

direito a um só lançamento e, em caso de nova irregularidade, o bolim será 
colocado pelo árbitro a 10m da cabeceira de lançamento. O direito de lançar a 
primeira bocha continua com a equipe que marcou ponto na jogada anterior. O 
lançamento do bolim deve ser sempre efetuado com o consentimento do árbitro. 

 
L. O árbitro das partidas ficará posicionado entre as duas canchas. Somente entrará 

na área de jogo quando solicitado pelas atletas, ou quando não houver partidas 
acontecendo de forma simultânea;   

 
M. NÃO será permitido a qualquer jogador, cuspir na mão e  ou na bocha.   

PUNIÇÃO :  A infração deste item, puni com a perda de uma bola. Caso o jogador ou 
equipe(dupla/trio), não tenha mais bolas, será punido com a perda de um ponto.  
 
N. Tão logo, a bola tenha parado, os jogadores poderão determinar qual bola, está 

apontando a vantagem. Em caso de dúvida ou divergência, os atletas deverão 
solicitar a presença do árbitro;  

ÚNICO :  O árbitro somente irá medir ponto  ou tomar ação na jogada, caso seja 
solicitado pelos jogadores em cancha.  

O.  Se for constado empate durante a jogada, a equipe que não conseguiu superar o 
ponto deverá voltar a jogar (medindo apenas uma vez). Caso, a jogada encerre 
com empate, o início da próxima jogada (bolim), será do jogador, que obteve a 
primeira medida do empate.  

ÚNICO :  EM caso de empate, não será computado ponto a nenhum dos jogadores.  

P. Toda bola lançada da linha do tiro (bolada) – Linha C (7) DEVERÁ  
OBRIGATORIAMENTE ultrapassar a linha B – 4m do fundo da cancha. Caso 
contrário será desclassificada (perde a bola); 

ÚNICO: Independente se tenha tocado na bolim ou bocha adversária.  

Q. As bochas (pontos) serão invalidadas, nas seguintes condições  

1. Queimar o lançamento, pisar (tocar) com o pé na linha B – 4m; 
2. A bola sair da área de jogo (toda a área de madeira, compreendida na cancha) 

 



R. A penalização para as bochas invalidadas é anulando a jogada, retirando a bola da 
cancha. Está não participará da partida em questão; 

S. Caso a bola (bocha), atingir um corpo estranho, deverá ser repetida.  

T. As bolas somente poderão ser mexidas, após aprovação do árbitro ou jogador 
adversário.  Caso haja mudança, ficarão validos os pontos que estavam no chão 
anterior à falta cometida.  

PUNIÇÃO : O não cumprimento deste item, punirá o infrator na perda de 1 ponto.  

U. Caso venha a efetivar uma jogada com a bola do adversário, deverá trocar a bola e 
retorna a jogada ;  

V. Jogar a bola do companheiro (terceira bola), a bola será anulada e retirada da 
cancha de jogo.  A partida terá sequência normal.  

W. O intervalo entre as partidas deverá ser no máximo de 5min. Com a punição da 
perda da partida.  

X. A segunda partida da rodada deverá obedecer ao horário de tabela.  Caso o 
primeiro confronto encerre após o horário determinado na tabela, a partida deverá 
iniciar em no máximo 5min, após o término da anterior.  

Y. O horário dos jogos de primeira rodada será as 19h15 min, com tolerância de 15 
minutos (apenas para o primeiro jogo) .  

Z. A realização de jogos atrasados e ou adiantamentos, não podem interferir no 
andamento normal do campeonato. E a partida, deverá OBRIGATÓRIAMENTE, ser  
previamente informada a organização.  E, deverá acontecer sob a presença de um 
arbitro ou colaborador do clube;  

AA. Somente será permitido adiamento de jogo, em casos justificados juntos a 
organização (secretaria) em tempo hábil mínimo de 24h, anterior ao jogo 
programado na tabela. A partida deverá ser realizada antes do  próximo 
compromisso agendado na tabela de jogos. Isto dependendo da disponibilidade 
do adversário. Caso não se respeite este item, o confronto será considerado 
WxO.  

 
BB. Caso os dois adversários não compareçam ao jogo, será considerado um W x O 

duplo.  
 

CC. Premiação até o 3º lugar; 
 

DD. Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela Diretoria de Bocha.  
 
 


