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Um jogador sai da casa 
de lançamento quando 

a sua vez não foi 
indicada. 

Comunicação entre 
jogador, assistente 

desportivo, professor 
ou jogadores 

substitutos durante um 
parcial. 

Um assistente técnico 
do jogador que joga 

com calha/rampa volta-
se para dentro do 

campo para ver o jogo 
durante um parcial. 

O jogador e/ou o seu assistente 
desportivo preparam o próximo 

lançamento, orientando a cadeira 
e/ou a calha ou arredondando a 
bola no tempo dos adversários. 

O assistente desportivo 
move a cadeira, ou a 

calha ou o ponteiro ou 
dá a bola ao jogador 

sem que este lhe peça. 
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O jogador largar a bola 
sem ter pelo menos 

uma nádega em 
contacto com o assento 
da cadeira; Jogar num 

só apoio. 

Qualquer objeto que 
esteja a tocar na casa 

de lançamento do 
jogador. 

Largar a bola quando 
está a tocar parte do 

campo, fora da casa de 
lançamento do jogador. 

Num jogo de equipas, 
um jogador lança a bola 

enquanto o seu 
companheiro de equipa 
ainda está a regressar 

para a sua casa de 
lançamento. 

Preparar e depois 
lançar uma bola 

quando é a vez do 
adversário jogar. 
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Não é permitido lançar a 
bola com a calha a 
sobrepor a linha de 

lançamento. 

Não mover a calha pelo menos 20 
cm para a esquerda e 20 cm para a 
direita depois da bola-alvo lhe ter 

sido apresentada e antes de lançar. 

O assistente estabelece contacto físico direto com o 
jogador, ponteiro de cabeça, boca ou braço durante 
o ato de lançamento, incluindo ajudar o jogador a 

lançar e empurrar a cadeira. 

Largar a bola quando o 
assistente do jogador olha 

para dentro do campo. 
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Lançar a bola antes da 
indicação do árbitro de qual a 

cor a lançar. Se for a bola-
alvo, considera-se falhada. 

Lançar a bola na vez do 
lado oposto (a não ser 
que seja por erro do 

árbitro). 

Se a bola de cor é lançada 
antes da bola-alvo. 

Se a primeira bola de cor 
a ser jogada não é lançada 
pelo jogador que lançou a 

bola-alvo. 
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Se um dos lados lança mais do que 
uma bola ao mesmo tempo.  

Se um lado não lançou a bola 
quando o tempo é atingido. 

Os jogadores devem reorientar a calha 
realizando o movimento de 20 cm 

quando eles ou os seus companheiros 
regressam da área de jogo.  
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Se a bola pára na 
calha/rampa depois de 

ter sido largada. 

Se um jogador que 
utiliza a calha/rampa 

não é a última pessoa a 
ter contacto com a 

bola. 

Se um assistente 
técnico desportivo e o 
jogador que utiliza a 

calha/rampa largam a 
bola em simultâneo. 

Se um assistente 
técnico desportivo do 
jogador que utiliza a 
calha/rampa pára a 

bola na calha por 
qualquer razão. 

Se um jogador não reorienta a 
calha, fazendo um movimento de 
20 cm para cada lado, quando ele 

ou o seu colega regressam da 
área de jogo. 
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