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Divisões 

O quadro competitivo, de forma mais pormenorizada, é composto por: 

Divisão I – alunos‐praticantes, com deficiência/incapacidade motora que utilizam cadeira de 
rodas, manual ou elétrica, que necessitam da calha/rampa para jogarem e/ou alunos em 
cadeira de rodas que jogam com o membro superior e/ou com o membro inferior. 

        O escalão etário é único e obedece a condição prévia do praticante: tem de se encontrar 
a frequentar o 2º ou 3º Ciclos do Ensino Básico ou o Ensino Secundário. 

O género é misto, e é permitido, durante o jogo, a permanência e o apoio dos Assistentes 
Técnicos Desportivos aos jogadores, em conformidade com o previsto nas regras. 

Divisões/Categorias 

 Consideram-se duas categorias: 

 - Divisão I – Individual 

 Divisão I 1 – Alunos em cadeira de rodas que utilizam calha. 
 Divisão I 2 – Alunos que necessitam de cadeira de rodas na vida diária e que jogam 

com pé ou com a mão. 
 Divisão I 3 -Alunos em pé sem NEE e jogadores com NEE. 

 - Divisão II – Equipas 

As equipas devem ser constituídas por um mínimo de 3 jogadores e um máximo de 5* 
jogadores. Em campo têm, obrigatoriamente, de estar 2 jogadores com NEE. 

*) Nota: [Encontro na fase escola] Como tem sido habito (CLDE de Coimbra) podemos 
inscrever mais alunos por equipa; cada professor pode rodar os seus alunos ao longo dos 
jogos). 

 Divisão E 1 – 2 jogadores em cadeira de rodas (com calha e/ou pé/mão) e mais um jogador 

 Divisão E 2 – 2 Jogadores em pé com NEE e mais 1 jogador. [que pode ser NEE ou 
não] 

 - O Escalão Etário é único e obedece a condição prévia do praticante se encontrar a 
frequentar o 2º ou 3º Ciclos do Ensino Básico ou o Ensino Secundário; 

- O Género é misto; 

-É permitido, durante o jogo, a permanência e o apoio dos Assistentes Técnicos Desportivos 
aos jogadores em conformidade com o previsto nas Regras. 

In: Ref: http://desportoescolar.dge.mec.pt/boccia-0  
 

 

http://desportoescolar.dge.mec.pt/boccia-0
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Na divisão individual, um jogo consiste em quatro (4) parciais, exceto no caso de empate. 

Cada jogador inicia dois parciais com o controle da bola alvo em alternância. 

Cada jogador recebe seis (6) bolas de cor. O lado que lança as bolas vermelhas ocupa a casa 3 

e o que lança as bolas azuis ocupa a casa 4. 

 

Em campo têm de estar sempre dois jogadores com Necessidades Educativas Especiais 

Na divisão de equipa um jogo consiste em seis (6) parciais, exceto no caso de empate. Cada 

jogador inicia um parcial com o controle da bola alvo passando, por ordem numérica, da casa 1 

à 6. Cada jogador recebe duas bolas. O lado que lança as bolas vermelhas ocupa as casas 1, 3 e 

5 e o lado que lança as bolas azuis ocupa as casas 2, 4 e 6. 

 

Equipamento Desportivo 

3.5.1. Em todas as Provas e Campeonatos de Boccia do Desporto Escolar, os praticantes 

representantes do mesmo Estabelecimento de Educação e Ensino têm, obrigatoriamente, de 

utilizar equipamento desportivo adequado. Devem ainda possuir, sempre que possível, 

equipamento (vestuário) desportivo igual, com as cores, nome ou emblema da respetiva 

Entidade. 

(…) 

Desporto Escolar Informações Gerais de Organização 

(…) O Boccia é considerado um desporto coletivo 

MODALIDADES QC Regional QC Nacional 

 Andebol Sim Sim 

 Basquetebol Sim Sim 

Desportos 
Coletivos Boccia Sim Sim 

Futsal Sim Sim 

 Voleibol Sim Sim 
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Regras do Boccia 

“””””””Melhorar esta parte”””””: 

1. Duas equipas competem. Cada equipa consiste em um, dois ou três jogadores.  
2. Uma equipa joga com as bolas vermelhas, a outra equipa com as bolas azuis.  
3. Primeiro a bola alvo branca é jogada dentro do campo pela equipa vermelha.  
4. A equipa vermelha, então, joga uma bola vermelha o mais perto possível da bola alvo.  
5. Agora é a vez da equipa azul. O objetivo dele é lançar as suas bolas o mais próximo da 

bola alvo do que a bola vermelha. Quando uma bola azul estiver mais próxima da bola 
alvo que uma bola vermelha, é a vez da equipa vermelha jogar de novo.  

6. A equipa vermelha joga as suas bolas até que uma bola vermelha permaneça de novo 
o mais próximo da bola alvo.  

7. O jogo continua desta maneira até que todas as bolas sejam jogadas.  
8. Pontuação: Se uma bola vermelha estiver mais próxima da bola alvo, a equipa 

vermelha ganhou a partida. Um ponto é dado para cada bola em uma melhor posição 
que a melhor bola azul localizada. Se uma bola azul for a mais próxima o inverso se 
aplica.  

9. Seis jogos fazem uma partida. 

In: http://gamesandchallenges.wordpress.com/about/regras-boccia/  

 

 

Material para Arbitragem 

Para o Árbitro e Juíz de Linha 

- 1 raquete de arbitragem 

- 1 compasso 

- 1 fita métrica 

- 1 cartão amarelo e 1 cartão vermelho 

- 1 moeda, para o sorteio da moeda ao ar 

- 1 apalpa folgas (opcional) ou material similar em plástico ou cartolina 

- 1 caixa de bolas perdidas 

- 1 boletim de jogo (ver marcador e cronometrista) 

- 1 esferográfica (ver marcador e cronometrista) 

- 1 marcador electrónico ou marcador manual 

- 1 quadro para a marcação dos resultados 

http://gamesandchallenges.wordpress.com/about/regras-boccia/
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Marcador Cronometrista 

- 1 mesa 

- 2 cadeiras 

- 2 cronómetros 

- 1 boletim de jogo 

- 1 esferográfica 

In: http://www.bocciaworld.org/_pt/campo.php 

http://www.bocciaworld.org/_pt/campo.php
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Definições 

 

 

In: 

http://www.pcand.pt/sites/default/files/documentos/bisfed_regras_de_boccia_2014_0.pdf  

 

 

http://www.pcand.pt/sites/default/files/documentos/bisfed_regras_de_boccia_2014_0.pdf
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Vamos jogar

 

Lançamento da Moeda ao ar  

O árbitro lança a moeda ao ar e o lado vencedor escolhe entre jogar com as vermelhas ou com 
as azuis. 

 
CAMPO 

 

1  
(lado 

esquerdo) 

2 
3 4

5 6 
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1  
(lado 

esquerdo) 

 

2  3  4  5  6  

 
 

Bolas de Aquecimento 

 

Os Jogadores posicionam-se nas suas casas. Cada lado pode lançar as suas bolas de 

aquecimento incluindo a Bola Branca quando for indicado, pelo Árbitro, para o fazer. Um 

Jogador/lado pode lançar até sete (7) bolas em dois (2) minutos. Os suplentes nunca podem 

lançar bolas de aquecimento. 

 

Bola Alvo Falhada 
 A Bola Alvo é falhada se: 

- Depois de jogada ficar na área que não é válida. 

- Vai para fora dos limites do campo. 

- For cometida uma violação pelo jogador. 

 Se a Bola Alvo é falhada, então ela será lançada pelo Jogador que deve lançá-la no 

parcial seguinte. Se a Bola Alvo foi falhada no último parcial, ela deve ser lançada pelo Jogador 

que a lançou no 1º parcial. O lançamento da Bola Alvo continua a avançar em sequência até 

ser lançada, com sucesso, para dentro do campo. 

Nota: A área entre a linha de lançamento e a linha em “V” define a área onde a bola alvo é 

considerada inválida se lá parar. 
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 Lançamento da primeira bola para dentro do campo 

O Jogador que lança a Bola Alvo, também lança a 1ª bola de cor.  

Se a bola de cor (vermelha ou azul) é lançada para fora do campo, ou é retirada por ter 

sido cometida uma violação, então o lado continua a lançar até que uma bola fique na área 

válida do campo ou todas as suas bolas tenham sido lançadas. Na prova de Equipas, qualquer 

Jogador do lado indicado para lançar pode lançar a segunda (2ª) bola para o campo. 

 

A cruz central “+” 

A cruz central “+” marca a posição de recolocação da Bola Alvo, quando é empurrada para fora 

da área do jogo, e é, também, usada para colocar a Bola Alvo num parcial de desempate. 
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PENALIZAÇÕES  (Serão utilizadas bolas mortas) 

No caso de uma violação há três formas diferentes de penalização: 

Penalização  

 

Uma 
penalização 
consiste em 

duas bolas 
extras  

 

 

dadas ao lado 
oposto e que 

serão lançadas 
no final do 

parcial. 

Serão utilizadas bolas mortas, do lado que vai jogar, para as bolas de penalização. Se 
não há bolas mortas suficientes utilizar-se-ão as bolas mais afastadas da bola alvo. 

Se há mais que uma bola em condições de ser bola de penalização, o lado escolherá a 
bola que deve ser usada. 

Se bolas que estão a pontuar são usadas como bolas de penalização, o árbitro deve 
anotar o resultado antes de as remover. Depois das bolas de penalização terem sido 
lançadas, devem ser somados ao resultado quaisquer pontos extra. Se no acto de 
lançamento das bolas de penalização, um jogador alterar a posição das bolas e as bolas 
do adversário ficarem mais perto da bola alvo, então o árbitro deve anotar o resultado 
do parcial a partir desta última posição. 

Se mais que uma violação ocorre durante um parcial por um dos lados, as 2 bolas de 
penalização que dizem respeito a cada violação são lançadas separadamente. Assim, 
duas bolas de penalização (para a primeira violação) são retiradas e jogadas, depois, as 
duas bolas de penalização (para a segunda violação) são retiradas e jogadas e assim 
por diante. 

Violações cometidas por ambos os lados anulam-se uma à outra. Se durante 1 parcial, 
o lado vermelho tem por exemplo 2 violações cometidas e o lado azul tem só 1, o lado 
azul recebe bolas de penalização somente por uma violação. 

Se uma violação que conduz a bolas de penalização é cometida enquanto estão a ser 
lançadas bolas de penalização, o árbitro em sequência: 

retira um conjunto de bolas de penalização, por violação, que tenha sido averbado a 
esse lado, por mais do que uma falta ou averba bolas de penalização ao lado oposto, 
seguindo esta sequência. 

Retracção 

 

A penalização 
implica 

remover do 
campo a bola 

que foi 
lançada sob 
violação. A 

bola é 
removida até o 
fim do parcial 
para a caixa 

das bolas 
mortas. 

Uma penalização por retracção só pode ser dada a uma violação que ocorre durante o 

acto de lançamento.  

Se é cometida uma violação que leva a uma retracção, o árbitro deverá tentar 

parar a bola antes que mova as outras bolas.  

 

 

Se o árbitro não pára a bola antes de ela mover as outras bolas, o parcial torna-se 
num parcial interrompido. 

Uma violação que dá origem a uma retracção é suposto ter ocorrido quando a bola foi 
largada. 
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In: http://alfarrabio.di.uminho.pt/de-braga/mod/cfd/desp_adapt/regras_boccia.htm  

VIOLAÇÕES  

Bolas de 
penalização 

não pedir permissão para sair da casa de lançamento. 

se na opinião do árbitro há uma comunicação inapropriada entre o(s) jogador(es), o(s) 

seu(s) auxiliar(es) e/ou treinador(es).   

No tempo de jogo do adversário não se pode falar e o treinador/(auxiliar) não pode 
transmitir informação aos jogadores. 

 

 

Penalização e 
retracção da 
bola lançada 

largar a bola enquanto o acompanhante, o jogador, ou qualquer material utilizado por 
ele está a tocar as linhas de marcação, ou a superfície do campo não incluída na 
casa de lançamento do jogador. 

 

Bolas de 
penalização e 

aviso 

qualquer interferência deliberada ou distracção de outro jogador, de tal maneira que 
afecte a sua concentração ou a sua acção de lançamento. 

causar deliberadamente, um parcial interrompido. 

Retracção  

da bola já 
lançada 

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. 

Aviso 

injustificado atraso do jogo. 

não aceitação da decisão do árbitro por parte de um jogador e/ou actuar de maneira a 
prejudicar o seu opositor ou o pessoal da competição. 

faltas cometidas entre parciais. 

 

http://alfarrabio.di.uminho.pt/de-braga/mod/cfd/desp_adapt/regras_boccia.htm
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Medições 

Clássico: 

 

Novas tecnologias: 

 Nunca foi usado este método em provas  
- Vantagem: não é necessário mexer nas bolas - 

 

 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.petanque.metre 

https://youtu.be/1Il9wMXedwY  
 

 

 

Critério para desempate 

 

Critério para desempate e classificação em cada série 

 1º O maior número de vitórias conseguidas na série. 2º A maior diferença positiva entre 

pontos marcados e sofridos. Não se incluem os parciais de desempate. 3º O maior número de 

pontos marcados. Não se incluem os parciais de desempate. 4º Se subsistir o empate, 

proceder-se a parciais de desempate entre os lados em questão. Se forem somente dois lados, 

joga-se o número de parciais de desempate necessários, (um de cada vez) para determinar o 

lado apurado. 

  

https://youtu.be/1Il9wMXedwY
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Secretariado 

Ficha do Excel: 

 

[EXCEL] - Gestão dos Encontros Locais Boccia 20152016 MODIFICADO v_3.0  
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re(SUMO) 

 

VIOLAÇÃO: É qualquer ação assumida por um Jogador/lado, Jogador(es) suplente(s), 

Assistente(s) Desportivo(s) ou Treinador que é contra as regras do jogo. 

PARCIAL INTERROMPIDO: É quando bolas são mexidas fora da ordem normal de jogar, seja 

acidental ou deliberadamente. 

LINHA “V “:É a linha situada depois da linha de lançamento, em forma de V, que a Bola Alvo 

tem que cruzar para ser considerada em jogo. 

A área entre a linha de lançamento e a linha em “V” define a área onde a bola alvo é 

considerada inválida se lá parar. 

A cruz central “+” marca a posição de recolocação da Bola Alvo, quando é empurrada para fora 

da área do jogo, e é, também, usada para colocar a Bola Alvo num parcial de desempate. 

 

Dúvidas mais frequentes 

D1: - No ato de lançamento os pés têm que estar em contacto com o solo 

 

… é válido 

 

D2: - O Jogador que lança a Bola Alvo, também lança a 1ª bola de cor 

D3: - (…)  
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DOCUMENTOS PARA CONSULTA 

1. Programa do Desporto Escolar 2013-2017  

 

 

2. Regulamento Geral de Provas 2013-2017  
http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/re_boccia_13_17_revisto_em_setembro_2015.pdf  

 

3. Regras Nacionais de Boccia do Desporto Escolar 2013-2017 

 
http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/modalidades/regulamentos/regrasnacionaisboccia_desporto

_escolar.pdf  

 

 

Consulta extra 
 

http://desportoescolar.dge.mec.pt/boccia-0  

http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/modalidades/regulamentos/nota_inform

ativa_das_alteracoes_do_boccia.pdf  

http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/re_boccia_13_17_revisto_em_setembro

_2015.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os jogos do Desporto Escolar da modalidade regem-se pelas Regras Nacionais de Boccia 

do Desporto Escolar 2013/2017. 

 

http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/re_boccia_13_17_revisto_em_setembro_2015.pdf
http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/modalidades/regulamentos/regrasnacionaisboccia_desporto_escolar.pdf
http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/modalidades/regulamentos/regrasnacionaisboccia_desporto_escolar.pdf
http://desportoescolar.dge.mec.pt/boccia-0
http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/modalidades/regulamentos/nota_informativa_das_alteracoes_do_boccia.pdf
http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/modalidades/regulamentos/nota_informativa_das_alteracoes_do_boccia.pdf
http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/re_boccia_13_17_revisto_em_setembro_2015.pdf
http://desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/re_boccia_13_17_revisto_em_setembro_2015.pdf

