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TORNEIO TRIBOL 

 REGULAMENTO GERAL  
 
ü Equipas:  
 

Serão constituídas por 8 elementos sendo que serão constituídas por 4 elementos do sexo masculino e 
4 elementos do sexo feminino. 
 
ü Tempo de jogo por modalidade:  
 

No Basquetebol, Voleibol e Futsal os jogos terão a duração de X minutos non-stop,. Nas 
finais para apuramento do 1º e 2º  o tempo é também de X min. NOTA: o tempo de jogo será definido em função 
do número de equipas inscritas. 
 
ü Árbitros:  
 

Os árbitros de cada jogo serão exclusivamente arbitrados por professores de Educação Física. 
 

ü Cronograma Geral 
6ª Feira - 5-Abril-2019 

8:30h 
 
Abertura do Secretariado (Pavilhão) 

 

8:45h 
 
Reunião com os capitães de equipa no Ginásio1 do Pavilhão 

9:00h 

 
Cerimónia de Abertura 
Apresentação das Equipas 
Coreografias 

9:20h 
 

 Fase de qualificação do Torneio de Tribol  (1º, 2º e 3º escalão) 
 

12:30h 

 
 Fase final do TRIBOL para apuramento do 1º/2º  

13:15h Cerimónia de Encerramento e entrega de prémios 
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ü Pontuação por modalidade:  
 
 Vitória = 3 pontos  
 Empate = 2 pontos 
 Derrota = 1 ponto 
 Falta de comparência = 0 pontos 

 
ü Critérios de Desempate 

Caso no final do conjunto dos 3 jogos as equipas que se encontrarem empatadas os critérios de desempate 
são os seguintes pela seguinte ordem: 

 Maior Nº total de ponto marcados 
 Menor Nº total de pontos sofridos 
 Maior diferença entre Nº total de ponto marcados vs Nº total de pontos sofridos 
 Número de pontos efetuados no Voleibol  
 Número de pontos efetuados no Basquetebol 
 Número de pontos efetuados no Futsal 
 

ü Falta de comparência ou falta de desportivismo 

Em caso de falta de comparência à equipa presente é atribuída vitória (3pontos) com o resultado no 
Basquetebol de (5-0); Futsal de (2-0); e no voleibol de (11-0) 

Em caso de falta de desportivismo de uma equipa, esta é desqualificada imediatamente do torneio (sem 
faltas justificadas), sendo atribuído os mesmo pontos às equipas em confronto, conforme o critério da falta de 
comparência. 

  
REGULAMENTO ESPECIFICO 

 
VOLEIBOL 

ü Organização das Equipas 
Cada equipa é constituída por 4 elementos, sendo que 2 elementos tem que ser obrigatoriamente do 

sexo oposto. 
 
ü Dimensões 

- Campo 16mx8m 
- Rede a 2,24m 
 

ü Pontuação  
Cada ponto conseguido representa 1 ponto para a soma total dos pontos,. 

 
ü Número de Toques 

A cada equipa só é permitido realizar três toques e a cada jogador não é permitido realizar dois consecutivos. 
Esta regra é alterada quando há uma situação de bloco, isto é, quando um jogador efectua a acção técnica de 
bloco pode realizar outro toque logo de seguida e, consequentemente, a equipa nesta situação poderá optar por 
dar quatro toques, visto que o do bloco não conta.  

Se a bola for tocada, por um jogador, em duas partes distintas do seu corpo é falta. Os jogadores podem 
tocar com todas as partes do corpo (incluindo os pés) na bola.  
 
 
ü Bola Fora 

A bola é considerada fora quando toca no chão ou num objecto fora dos limites do terreno.  
 
 
 
 

MODALIDADE PONTUAÇÃO 
Futsal   1 Golo = 1 Ponto 
Basquetebol   1 Cesto = 1 Ponto  
Voleibol   1 Jogada  = 1 Ponto 
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ü Transporte  
A bola deve ser batida, sem ser transportada, lançada, agarrada ou empurrada, podendo ressaltar para 

qualquer direção. 

ü Faltas no Serviço  
As seguintes faltas obrigam a uma mudança de serviço:  

  Não efectua o serviço correctamente;  
  Não passa completamente o plano vertical da rede pelo espaço de passagem.  

 
ü Faltas no Bloco 

É considerado falta quando:  
 O jogador bloca o serviço do adversário;  
 O blocador toca a bola por cima da rede, no espaço da equipa adversária, antes do seu ataque.  

 
ü Faltas dos Jogadores à Rede 

É considerada falta sempre que um jogador tocar na rede ou na vareta, tocar a bola ou o adversário no 
espaço contrário antes ou durante o ataque adversário. 
  
ü Toque de bola na Rede 

A bola, ao passar a rede, pode tocar nela, inclusivamente no serviço.  
 
ü Serviço  

O primeiro serviço é sempre efectuado pela equipa que o sorteio determinar; a rotação é que determina a 
ordem de serviço; o jogador que serve dispõe de 5 segundos após o apito do árbitro, ao efectuar o serviço antes 
do apito ou sinalética do árbitro esse serviço é anulado e repetido.  

 
ü Juiz 

Ao árbitro compete aplicar a qualquer membro da equipa as sanções mais adequadas, tais como:  
Por conduta anti-desportiva:  

 Advertência.  
 Penalização (manifestação de desprezo). Esta sanção pune a equipa com perda da jogada.  

O jogador que repetir a mesma atitude deve ser expulso, não podendo jogar o resto do jogo. A 
desqualificação de um jogador ocorre quando se verifique tentativa ou mesmo agressão física, devendo o 
infractor deixar imediatamente a área de jogo para o resto do encontro.  
 
FUTSAL 

ü Organização das Equipas 
Cada equipa é constituída por 4 elementos, sendo que 1 elemento tem que ser obrigatoriamente Guarda-

Redes e a equipa tem que apresentar em campo 2 elementos do sexo oposto. 
 

ü Dimensões 
- Campo 22mx12m 
- Balizas Futsal 
- Área de guarda-redes, Linha paralela a 6m da linha de golo/fundo 

 
ü Pontuação  

Cada golo conseguido representa 1 ponto para a soma total dos pontos,  
 
ü Arbitro  

O jogo é dirigido por um árbitro a quem compete:  
 Dar início ao jogo;  
 Assinalar as infracções às regras do jogo e os golos. O árbitro, sempre que interrompe o jogo através do 

apito, deve indicar o local da falta e a direcção, usando sinais próprios. Deve apitar duas vezes para a 
validação do golo e uma vez nas restantes infracções;  
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ü Faltas  
Considera-se falta quando o atleta comete intencionalmente, uma das seguintes infracções:  

 Pontapear ou tentar pontapear o adversário;  
 Pular ou atirar-se sobre o adversário;  
 Entrar no adversário de maneira violenta e perigosa;  
 Entrar no adversário por trás, a menos que ele esteja a obstruir a jogada;  
 Bater, tentar bater no adversário ou lançar-lhe uma cuspidela;  
 Segurar um adversário com as mãos ou impedi-lo de acção com qualquer parte do braço;  
 Empurrar o adversário com o auxílio das mãos ou dos pés;  
 Entrar no adversário com o ombro;  
 Projectar-se ao solo, deliberadamente, e com o uso dos pés tentar tirar a bola que esteja a ser jogada 

ou de posse do adversário;  
 O atleta segurar ou desviar a bola intencionalmente, carregá-la, ou batê-la ou impulsioná-la com a mão 

ou braço, exceptuando-se o guarda - redes dentro de sua área de baliza;  
 Jogar perigosamente, inclusive tocando no guarda - redes, ao tentar tirar a bola das mãos deste após a 

mesma ter sido agarrada e estar retida nas suas mãos;  
 Quando, sem a posse ou domínio da bola obstruir, intencionalmente, um adversário correndo entre a 

bola e o mesmo de maneira a formar um obstáculo às pretensões do adversário em relação a bola;  
 Obstruir a jogada, prender a bola com os pés ou evitar com o corpo a sua movimentação, estando o 

atleta caído, excepto se for o guarda – redes, dentro da sua área de baliza;  
 

ü Sendo o Guarda – Redes:  
 Toca ou controla a bola com suas mãos depois de um companheiro seu a ter passado deliberadamente 

com o pé.  
 Toca ou controla a bola com suas mãos depois de um arremesso lateral efectuado por um seu 

companheiro, passando-lha directamente.  
 Após ter soltado a bola, arremessando-a com as mãos ou movimentando-a com os pés, volta a recebê-

la de um companheiro de equipa sem que aquela tenha antes ultrapassado a linha demarcatória do meio campo 
ou tenha sido jogada ou tocada por um adversário.  
 

Punição  
Será punido com a cobrança de um livre directo a ser executado pela equipa adversária no local onde ocorreu 

a infracção, se cometida fora da área de baliza do infractor. Na hipótese dessa ocorrência ser dentro da área de 
baliza, uma penalidade máxima será cobrada pela equipa adversária. Uma penalidade máxima deverá ser 
assinalada qualquer que seja a posição da bola no momento que a falta é praticada dentro da área de baliza do 
infractor, estando a bola em jogo.  
 
ü Pontapé de Grande Penalidade 

Quando a equipa que defende comete falta no interior da sua área de grande penalidade, procede-se à 
marcação de um pontapé de grande penalidade. Na execução do pontapé todos os jogadores, com excepção do 
guarda-redes e do marcador, devem estar a uma distância mínima de 5m da marca de grande penalidade. O 
guarda-redes permanece sobre a linha de baliza entre os postes.  
 
ü Pontapés Livres 

Quando uma equipa comete falta há lugar à marcação de um pontapé livre.  
Na execução do pontapé livre, todos os adversários devem estar colocados a uma distância de pelo menos 

5m da bola e aí permanecer até que a bola esteja em jogo. A bola deve estar parada no momento em que se 
executa o pontapé e o jogador que o executou não pode jogar a bola antes que ela tenha sido tocada por outro 
jogador. 
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ü Lançamento Lateral 
Quando a bola transpõe completamente as linhas laterais, quer junto ao solo, quer por alto, há lugar à 

marcação de um lançamento de linha lateral, executado com o pé.  
Na execução do lançamento de linha lateral, todos os adversários devem estar colocados a uma distância 

de pelo menos 5m da bola e aí permanecer até que esta esteja em jogo. A bola deve estar parada no momento 
em que se executa o lançamento e o jogador que o realizou não a pode voltar a jogar antes que ela tenha sido 
tocada por outro praticante.  
 
ü Lançamentos de Baliza 

Quando a bola ultrapassa completamente a linha de baliza, sendo tocada em último lugar por um jogador 
atacante, o guarda-redes deve repor a bola em jogo com as mãos a partir do interior da pequena área. 
 
 
ü Pontapés de Canto 

Quando a bola ultrapassa completamente a linha de baliza, sendo tocada em último lugar por um defensor, 
será executado um pontapé de canto por um jogador atacante. A bola deve ser colocada na intersecção da linha 
de baliza e da linha lateral e os jogadores adversários devem estar colocados a uma distância mínima de 5m da 
bola antes que esta seja colocada em jogo. O jogador que executou o pontapé, não pode voltar a jogar a bola 
antes que ela tenha sido tocada por outro jogador.  
 
ü Lançamento pelo Arbitro (Bola ao Solo) 

Verifica-se sempre que dois jogadores adversários fizeram falta em simultâneo ou quando o árbitro 
interromper o jogo para que um atleta seja assistido. 

 
ü Inicio e Recomeço do Jogo 

Para dar início ao jogo, é realizado um sorteio lançando uma moeda ao ar, realizando-se a escolha de campo 
e do pontapé de saída. Depois do sinal do árbitro, o jogo inicia-se com um pontapé de saída na direcção do 
campo adversário, estando a bola parada e colocada sobre a marca do meio campo. Todos os jogadores devem 
encontrar-se no seu próprio meio campo e os da equipa contrária à que executa o pontapé de saída, devem estar 
no exterior do círculo de 3m de raio do centro do terreno, até que a bola entre em jogo. Após marcação de um 
golo o jogo recomeça de forma idêntica.  

 
ü Bola Fora 

A bola é considerada fora quando transpõe completamente uma linha lateral ou de baliza, quer junto ao solo 
quer por alto. As linhas de terreno de jogo fazem parte das áreas que delimitam.  
 
ü Substituições 

No Futsal é autorizado um número indeterminado de substituições “volantes” (quando a bola está em jogo), 
excepto no que respeita ao guarda-redes (só quando a bola está parada). Um jogador pode sair e entrar várias 
vezes durante uma partida, desde que mantenha a estrutura de 2 elementos de cada sexo.  
 
ü Golo 

Um golo é validado sempre que a bola transpõe completamente a linha de baliza entre os postes e por baixo 
da barra horizontal, numa jogada legal. Não pode ser marcado um golo directamente com um pontapé de saída 
ou com um lançamento de linha lateral. 
 
BASQUETEBOL 

ü Organização das Equipas 
Cada equipa é constituída por 3 elementos, sendo que 1 elemento tem que ser obrigatoriamente do sexo 

oposto. 
 

ü Dimensões 
- Campo 20m x12m 
- 2 tabelas a 3,05m 
- Não há linha de 3 pontos e área restritiva.  
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ü Pontuação  
Cada cesto conseguido representa 1 ponto para a soma total dos pontos. 

 
 
ü Inicio do Jogo 

O jogo inicia-se com um lançamento de bola ao ar, realizado pelo árbitro, no círculo central, entre dois 
jogadores adversários que, saltando, tentam tocar a bola para os companheiros de equipa. É de referir:  

 A bola só pode ser tocada depois de atingir o ponto mais alto;  
 Nenhum dos saltadores pode agarrar a bola;  
 Os restantes jogadores têm que estar fora do círculo central.  

 
ü Como se Pode Jogar a Bola 

A bola é jogada exclusivamente com as mãos, podendo ser passada ou driblada em qualquer direcção, 
excepto do meio campo ofensivo para o meio campo defensivo.  

Não é permitido socar a bola.  
Com a bola segura nas mãos, apenas é permitido realizar dois apoios.  
Na acção de drible não é permitido:  

 Bater a bola com as duas mãos simultaneamente.  
 Driblar, controlar a bola com as duas mãos e voltar a driblar.  
 Acompanhar a bola com a mão, no momento do drible (transporte).  

 
ü Bola Fora 

As linhas que delimitam o campo não fazem parte deste.  
A bola está fora quando:  

 Toca as linhas laterais, finais ou o solo para além delas;  
 Um jogador de posse de bola pisa as linhas limite do campo.  

 
ü Faltas 

Um jogador não pode agarrar, empurrar, nem impedir o movimento de um adversário com os braços ou com 
as pernas.  

Quando existe uma falta sobre um jogador que não está em acto de lançamento, o jogo recomeça com 
reposição de bola na linha mais próxima do local de falta, seja na linha lateral ou na final, excepto directamente 
atrás da tabela.  

Quando existe uma falta cometida sobre um jogador que está em acto de lançamento:  
 Quando o cesto foi convertido, este é válido, e o jogador que sofreu a falta tem direito a um lance livre.  
 Quando o cesto não foi convertido, o jogador que sofreu a falta tem direito a efectuar dois lances livres.  

 
ü Faltas Pessoais 

É a infracção que um jogador comete sobre um adversário, contacto pessoal. Verifica-se quando um jogador:  
 Faz obstrução, impedindo a progressão de um adversário que está na posse da bola;  
 Segura um adversário, não permitindo a sua liberdade de movimentos;  
 Entra em contacto, com qualquer parte do corpo (toca, empurra, agarra), impedindo a progressão do 

jogador adversário com a bola.  
 
ü Faltas Técnicas 

Um jogador não deve ter atitudes anti-desportivas ou desprezar as advertências dos árbitros, tais como:  
 Dirigir-se desrespeitosamente aos árbitros ou tocar-lhes, utilizando linguagem ou gestos que possam 

constituir ofensa;  
 Não levantar imediatamente o braço quando lhe é marcada uma falta pessoal.  

Estas faltas dão origem à marcação de 2 lances livres contra a equipa do jogador faltoso, mais a posse de 
bola.  

 
ü Faltas Anti-Desportivas 

É a falta cometida por um jogador deliberadamente, tendo carácter notoriamente anti-desportivo.  
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ü Bola Presa 

Quando a bola é segura simultaneamente por um jogador de cada equipa e não se define a sua posse, os 
árbitros assinalarão bola presa. O jogo recomeça com bola ao ar no círculo mais próximo de onde a bola ficou 
presa. 
 
ü Substituições 

Qualquer jogador pode ser substituído ou substituir um companheiro de equipa, desde que mantenham a 
estrutura de 1 elemento do sexo oposto em campo. 

 

ü Reposição da Bola na Linha Lateral ou Final 
O jogador não pode pisar as linhas durante a reposição da bola. Ao repor a bola pela linha final ou lateral, 

após violação ou falta, não pode deslocar-se ao longo desta e dispõe de 5 segundos para efectuar a reposição. 
Na reposição pela linha final, após cesto convertido, o jogador pode movimentar-se sem restrições.  

 
ü Lance Livre 

Nenhum jogador pode entrar na área restritiva antes de a bola ter saído da mão do jogador. Se isso 
eventualmente acontecer e se o lance livre não tiver sido convertido, este é repetido. 

 

----------------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Data da última atualização: 13Maio2022 


