Regras da modalidade esportiva:

Baleado

Regulamento chancelado pela Federação Baiana de Baleado

1 - QUADRA

A quadra é em formato retangular e compreende uma área de jogo
medindo 9 metros de largura por 18 metros de comprimento.

Em alguns eventos específicos estas dimensões poderão ser
alteradas para se adaptarem ao espaço físico.

As linhas fazem parte da quadra de jogo.
2 - DURAÇÃO DO JOGO

- A partida terá duração de 10 minutos sem intervalo. Prorrogação a
critério da arbitragem.
- A partida inicia e termina com o apito do árbitro principal.
- O cronômetro será parado quando o árbitro principal assim
determinar. E isso ocorrerá em eventualidades de atendimento médico,
consulta entre árbitros, ou situações que fujam da normalidade do jogo.

- Será vencedora a equipe, que decorridos os minutos
regulamentados, conte com o maior número de jogadores que não
tenham sido “baleados”.
- Em caso de empate, ao final do tempo regulamentar, haverá uma
prorrogação de 01 tempo de 05 (cinco) minutos, uma continuação do
jogo, ou seja, a primeira bola a ser jogada neste período já pode balear.
Persistindo o empate, para-se o jogo, os atletas permanecem em suas
posições, determina-se através da moeda quem reiniciará o jogo com a
posse de bola da reserva. Acontece a chamada “morte Súbita” (a
primeira equipe a balear um jogador do time adversário será a campeã).
Ressaltando que na morte súbita a primeira bola a ser lançada tem que
ser alta, não podendo balear, já que houve uma parada com o uso da
moeda e não uma continuação. Os times permanecem sempre como
estão.

- Ocorrendo empate em número de pontos entre duas ou mais
equipes nas fases classificatórias e eliminatórias, serão adotados os
seguintes critérios:
a) Menor número de queimados na competição;
b) Confronto direto
c) Sorteio Aleatório (em casos de minicampeonatos será previamente
combinado a possibilidade de uma partida extra)
3 - A BOLA

A bola sofrerá variações de acordo com o evento e categorias.
Utilizaremos:
- 58 a 60 cm e 425 a 475g (tamanho 3 da I.H.F), para homens (a partir de
15 anos);
- 54 a 56 cm e 325 a 375g (tamanho 2 da I.H.F), para mulheres (e
crianças);
- 50 a 52 cm e 290 a 330g ( tamanho 1 da I.H.F) para crianças;
Assim como a bola Goleador de borracha com 20 cm de diâmetro
para jogos na praia.
Obs. Para cada partida disponibilizaremos de 2 a 3 bolas de acordo com
o evento e a necessidade.
Obs.: Marca da bola a ser definida.
4 - O UNIFORME

– Cada equipe deverá possuir um uniforme a ser utilizado pela mesma
no dia da disputa (É OBRIGATÓRIO QUE SEJA NUMERADO OU POSSUA
O NOME DOS ATLETAS);

- Será obrigatório o uso de calçados em quadras, asfalto e campos de
grama, sendo apenas abonada esta obrigatoriedade em caso de jogos em
areia ou barro.

5 - OS JOGADORES

- A equipe será constituída por 10 jogadores na quadra. E numa
totalidade de 14, aonde 4 serão considerados reservas
– As equipes poderão ser completadas ou adaptadas até no máximo 10
dias antes do evento. Não podendo ser inscrito o mesmo atleta em mais
de um time.
- Cada atleta só poderá estar inscrito em um único time, exceto no
INTERBAL.
- Idade mínima para participação no campeonato: 15 anos
mediante termo de autorização assinado por um responsável legal
– Já nos eventos interescolares os atletas serão divididos em
categorias de

a

anos também com autorização do

responsável
– Toda equipe deverá possuir um capitão e só ele poderá dirigir-se à
equipe de arbitragem, participar dos sorteios e assinar a súmula final.
- O capitão usará obrigatoriamente uma braçadeira para diferenciá-lo
dos demais jogadores.
- O capitão deverá iniciar o jogo atrás da linha de fundo da quadra em
que se encontram os jogadores da equipe adversária, e lá permanecer
obrigatoriamente até que pelo menos um dos jogadores da sua equipe
seja baleado, e venha substituí-lo na sua posição.
6 - O TIRO DE SAIDA

- O Tiro de saída é executado pelo capitão da equipe que ganhou o
sorteio, e optou para iniciar com posse de bola.
– A primeira bola de saída deverá ser “alta” não podendo o jogador
balear os outros da equipe adversária. Isso só será permitido a partir da
segunda bola.

- Todo Atleta que for para a reserva (fundo de quadra), sua
primeira bola é obrigatoriamente “alta”, ou seja, não tem o poder de
balear.
– O jogador não pode usar de “má fé” arremessando a sua primeira bola
de forma pensada no jogador que tente bloqueá-lo, para que a bola
retorne a sua posse e o mesmo tenha o poder de ataque. Desta forma
perderá a posse e a bola passa para a reserva do outro time.

- Na quadra só deverão permanecer, além dos times que disputarão
a partida, os reservas e técnicos das equipes que estão jogando.
7 – REGRAS BÁSICAS

- Todos os jogadores poderão arremessar a bola em direção a
quadra adversária, desde que a mesma não tenha ultrapassado os
limites da sua própria quadra.
- O jogador que ultrapassar as linhas que delimitam a quadra, estando
este com a posse de bola, não será considerado “baleado” e a bola
deverá ser revertida para a reserva da outra equipe.
- O atleta somente poderá bater bola após tê-la segurado.
- Será considerado “baleado" o jogador que for atingido em qualquer
parte do corpo pela bola e esta venha a cair no chão antes de novo
lançamento.
- Será considerado “baleado" o jogador que tentar segurar a bola e,
não conseguindo, a derrube no chão.
- Se o atleta segurar a bola e cair com ela dominada, não será
considerado “baleado" mesmo que a bola toque o chão.
- O chão não poderá servir de apoio para o jogador segurar a sua
bola. Encaixar uma bola é ter total domínio sobre a mesma.
- Se a bola antes de bater no jogador, tocar o chão, este não será
considerado “baleado".
- Se a bola bater simultaneamente no chão e no jogador, este não
será considerado “baleado".

- Se a bola tocar em 01 (um) jogador e antes que toque o chão for
segurada por um companheiro da equipe ou da equipe adversária ele
não será considerado “baleado" e o jogo prosseguirá normalmente.
– Se para salvar um jogador do seu time o atleta invadir a outra quadra e
segurar a bola, ele conseguirá ter êxito no salvamento, contudo perderá
a posse de bola por motivo de invasão.
- O atleta após ser “baleado” deverá dirigir-se ao outro lado da
quadra onde deverá permanecer até o final do jogo.
- Toda primeira bola de quem for baleado é considerada livre, não
podendo este balear (vide item 6.2.1).
- O jogador que se dirigir ao outro lado da quadra, mesmo depois de
“baleado", não poderá atravessar por dentro da quadra adversária.
- Se ao arremessar a bola no ataque, a mesma sair pela lateral da
quadra será alternado a posse da bola para a equipe adversária. O
jogador da equipe adversária já poderá pegar a bola e continuar
normalmente o jogo.
– Se o jogador propositalmente sair das linhas de marcação da quadra
ou invadir para escapar de ser baleado ele sofrerá advertência e poderá
ser baleado pela equipe adversária
– Quando a bola arremessada bater em 2 (dois) ou mais jogadores da
equipe adversária e depois cair no chão, será considerado baleado o
jogador que a bola bater primeiro.
– Não serão permitidos o uso de objetos que ponham em risco a
integridade física dos atletas, como colares, relógios, pulseiras, brincos
grandes, óculos de sol e outros que sejam visualizados pela equipe de
arbitragem e analisados como perigosos. O uso de óculos de grau
será de total responsabilidade do atleta automaticamente no momento
que ele entrar em quadra. Portanto o mesmo se responsabilizará por
quaisquer danos físicos e materiais que possa vir a sofrer.

8 – SUBSTITUIÇÕES

8.1- Reservas e substituições: cada equipe poderá participar com no
máximo 14 jogadores (sendo quatro reservas). Porém, as substituições
só poderão ser efetuadas antes do início da partida. A quantidade de
substituições por partida fica a critério da equipe e deverá ser avisado ao
mesário antes do início de cada jogo, para que o mesmo atualize a
súmula.
– A única exceção que será permitida a substituição do atleta durante
a partida é se o mesmo sofrer uma lesão grave, avaliada pelo
responsável pelos primeiros socorros em conjunto com o juiz principal da
partida.
- Todo Atleta que for substituído durante a partida pelo motivo
descrito no item 8.2 não mais poderá retornar ao campeonato.
– Quando o atleta se machucar de forma leve na partida, ele será
atendido fora da quadra e seu time ficará com um a menos até o seu
retorno. Caso ele perceba que não tem mais condições de jogo, ele será
substituído e estará fora do restante do campeonato, baseando-se no
item 8.3 de substituição.
9- O JOGO PASSIVO

- Será considerado jogo passivo toda bola que não seja lançada com
intenção de “queimar” um atleta adversário. Independente da altura em
que a bola for arremessada. A intenção será avaliada pela comissão de
arbitragem.
- O jogo passivo será permitido até o 3º (terceiro) lançamento
consecutivo, o 4º (quarto) lançamento deve ser obrigatoriamente com o
objetivo de balear. O não cumprimento deste implicará em penalidade
para a equipe, com a perda da posse de bola.

10 - A EQUIPE DE ARBITRAGEM

- A equipe de arbitragem é composta por 01 (um) árbitro principal,
01um árbitro de linha, 02 (dois) “bandeirinhas” laterais e 01 (um)
mesário.
– A equipe de arbitragem possui todo e qualquer poder de decisão
sobre a partida. Utilizando-se muitas vezes do bom senso para não
interromper o andamento do jogo.
– Nos casos que os árbitros sintam que não há garantias para o início
ou continuidade de uma partida, estes poderão suspendê-la, só
iniciando-a ou reiniciando-a quando julgar que haja condições de jogo.

11- AS SANÇÕES

- Os atletas, técnicos e comissão técnica poderão ser punidos com
advertência:
>>Cartão amarelo: 2 (dois) cartões amarelos para o time implicam
na saída do segundo jogador da equipe que recebeu o cartão amarelo
para a reserva. Se o mesmo já estiver na área morta (reserva), caberá ao
capitão da equipe indicar alguém que ainda esteja em campo para se
dirigir a reserva.
>>Cartão vermelho: implica na expulsão do jogador. O jogador
expulso pegará no mínimo uma partida de suspensão, logo ficará fora da
próxima partida do seu time. A arbitragem pode considerar que o motivo
da expulsão se enquadra em uma das infrações (tópico 12) e expulsar o
atleta da competição. Caso o time não tenha jogadores para substituí-lo
neste caso, ficará o restante da competição com um jogador a menos.

- São infrações a serem punidas com advertência:
>> Atitude antidesportiva para com o adversário, companheiros,
oficiais ou torcidas.
>> Colocar o adversário em perigo durante suas ações.
>> Outras infrações consideradas pela arbitragem.

- Caso especial: “Boladas no Rosto”
A bola no rosto quando não houver nenhuma possibilidade de
defesa, o time que lançou a bola perderá a sua posse, o atleta do
time adversário não será considerado baleado, podendo continuar o
jogo e se for analisado pelos árbitros como intencional ou
desnecessário, será passível de penalidades, desde o cartão
amarelo, até o vermelho e consequentemente as respectivas
sanções;

12 - INFRAÇÕES

- São infrações a serem punidas com exclusão:
>> Atitude antidesportiva grosseira para com o adversário,
companheiros, oficiais e torcidas.
>> Reincidência após advertência.
>> Agressão física contra companheiro, adversário, oficiais e
torcidas.
>> Um atleta ou dirigente excluído não poderá permanecer no
banco de reservas.

>> Um atleta excluído não poderá ser substituído na mesma
partida.
>> Os técnicos e Comissão Técnica punida com exclusão, ficarão
impedidos de continuar na partida e, de participar da partida
subsequente, podendo ainda ser julgados pela coordenação do evento.

- Os casos omissos a este regulamento serão analisados e julgados pela
Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento.

13 - INVASÕES
- Não é considerado invasão:

>> Caso o jogador encaixe a bola dentro da sua quadra e como forma
de impulso entre na quadra adversária.
>> Quando o jogador após arremessar a bola adentrar a quadra
adversária.
- É considerado invasão, com perda da posse de bola:
>> Quando o jogador domina a bola já dentro da quadra
adversária;
>> Quando o jogador pisar o pé da linha na hora de arremessar a
bola;
>> Quando o jogador com a bola dominada adentra a quadra
adversária sem a impulsão como motivo.
Toda invasão será punida com perda da posse de bola e entrega da
mesma para o “reserva” do outro time.

14 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

- Haverá previamente sorteio para a definição da tabela de jogos que
será em chaves de acordo com o número de equipes participantes.
Apenas o capitão ou representante participará deste momento.
 FASE 1 – Classificatória
* Nesta fase todos da mesma chave disputam entre si. De acordo com a
quantidade de times presentes serão definidos quantos de cada chave
avançarão para a fase eliminatória! Os times serão “ranqueados” de
acordo ao número de vitórias.
 FASE 2 – Eliminatória
* Nesta fase haverá cruzamento entre chaves. Dependendo do número
de equipes acontecerão oitavas de finais, quartas de finais e semifinais.
 FASE 3 – FINAL
* A fase final ocorrerá entre os dois times que tiverem melhores
desempenhos nas fases anteriores, eliminando os seus adversários.
- Nesta fase será utilizada o método de “Sets”, em uma partida com melhor de
3 jogos, ou seja, quem ganhar 2 (duas) partidas primeiro já será declarado
campeão.
- Cada Set terá a duração normal de 10 min. usando os critérios de desempate
já descritos no item 2.5.
- Iniciará o 1º Set o time do qual o capitão ganhou no sorteio, via moeda,
realizado pelo árbitro. Nos Sets seguintes sempre quem ganhar o anterior
começará a partida com a posse de bola, não havendo intervalo entre os Sets

- A utilização de “sets” sempre será analisada com base na possibilidade
e necessidade do evento.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Não serão permitidos nos locais onde serão disputadas as partidas o
uso de drogas e bebidas alcoólicas por parte dos atletas. Em eventos
pré-definidos, este item também é aplicado a torcida e ao público em
geral. Neste caso haverá toda uma comunicação por parte da
organização. A segurança do evento e seus organizadores terão toda a
autonomia para retirada do local das pessoas que desobedecerem tal
disposição;
- Os organizadores do evento não se responsabilizarão por acidentes
ocorridos com os participantes ou por estes ocasionados, antes, durante
e depois do evento;
- Quaisquer despesas oriundas de incidentes ou acidentes sofridos pelos
atletas serão de responsabilidade de suas equipes, cabendo a
organização do evento apenas

garantir

a presença de algum

representante da área de saúde para os primeiros socorros;
- Qualquer caso que não esteja exposto neste regulamento passará pelo
julgamento da coordenação e por ela será decidido.
- Estas regras estarão disponíveis para quaisquer equipes sempre que
solicitadas.

