PARTE 2

SECÇÃO 2
OS ÁRBITROS, AS SUAS
RESPONSABILIDADES E OS
GESTOS OFICIAIS
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CAPÍTULO 8

ÁRBITROS
22.

EQUIPA DE ARBITRAGEM E PROCEDIMENTOS

22.1

COMPOSIÇÃO
A equipa de arbitragem para um jogo é composta pelos seguintes membros:
- o 1º árbitro

23

- o 2º árbitro

24

- o marcador

25

- quatro (dois) juízes de linha

27

A sua localização está indicada na Fig.10
Nas Competições Mundiais e Oficiais FIVB é obrigatório um marcador assistente.
22.2

PROCEDIMENTOS

22.2.1

Apenas o 1º e o 2º árbitro podem apitar durante o jogo:

22.2.1.1 o 1º árbitro dá o sinal para efectuar o serviço que inicia uma jogada;

26

6.1.3, 12.3

22.2.1.2 o 1º e o 2º árbitro assinalam o fim da jogada, desde que tenham a certeza que uma falta foi
cometida e identificaram a sua natureza.
22.2.2

Eles podem apitar durante uma paragem de jogo para autorizar ou rejeitar algum pedido de uma
equipa.

5.1.2, 8.2

22.2.3

Imediatamente após o apito dos árbitros a assinalar o fim da jogada, eles têm de indicar através
dos gestos oficiais:

22.2.1.2, 28.1

22.2.3.1 se a falta é assinalada pelo 1º árbitro, este indica por ordem:
a)

a equipa que serve

b)

a natureza da falta

c)

o(s) jogador(es) faltoso(s) (se necessário)

12.2.2, D11(2)

O 2º árbitro repete os gestos oficiais feitos pelo 1º árbitro
22.2.3.2 se a falta é assinalada pelo 2º árbitro, este indica:
a)

a natureza da falta

b)

o(s) jogador(es) faltoso(s) (se necessário)
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c)

a equipa que serve, repetindo o gesto feito pelo 1º árbitro

12.2.2

Nesta caso, o 1º árbitro não indica nem a natureza da falta nem o jogador que a cometeu, mas só
a equipa que serve
22.2.3.3 Em caso de falta de ataque cometida pelos jogadores defesas ou pelo Libero ambos os árbitros
indicam a falta de acordo com as Regras 22.2.3.1 e 22.2.3.2 acima.

D11(2)
12.2.2, 13.3.3,
13.3.5, 19.3.1.2,
23.3.2.3d,e, D11(21)

22.2.3.4 Em caso de falta dupla, ambos os árbitros indicam pela seguinte ordem:
a)

a natureza da falta

b)

os jogadores em falta (se necessário)

c)

a equipa que serve de acordo com o sinal do 1º árbitro

23.

1º ÁRBITRO

23.1

COLOCAÇÃO

17.3, D11(23)

12.2.2, D11(2)

O 1º árbitro desempenha as suas funções de pé, sobre uma plataforma colocada numa das
extremidades da rede. A sua visão deve situar-se aproximadamente 50 cm acim a da rede.
23.2

AUTORIDADE

23.2.1

O 1º árbitro dirige o jogo do início ao fim. Tem autoridade sobre toda a equipa de arbitragem e
elementos das equipas.

D1a, D1b, D10

4.1.1, 6.3

Durante o jogo, as decisões do 1º árbitro são soberanas. Tem autoridade para anular as decisões
dos outros membros da equipa de arbitragem se entender que os mesmos erraram.
Pode mesmo substituir um membro da equipa de arbitragem que não esteja a desempenhar
correctamente as sua funções.
23.2.2

Controla também o trabalho dos apanha-bolas e dos auxiliares de limpeza.

23.2.3

Tem poder de decidir sobre todas as questões do jogo, incluindo as que não se encontram
previstas nas regras.

23.2.4

Não deve permitir qualquer discussão sobre as suas decisões.

20.1.2

No entanto, a pedido do capitão em jogo, o 1º árbitro dará explicações sobre a aplicação ou
interpretação das regras nas quais baseou a sua decisão.

5.1.2.1

Se o capitão em jogo não concordar com a explicação do 1º árbitro e decidir protestar essa
decisão, deve imediatamente manifestar que se reserva o direito de registar este protesto, no
boletim de jogo, no final do jogo. O 1º árbitro deve autorizar o uso deste direito ao capitão em jogo.

5.1.2.1, 5.1.3.2,
25.2.3.2

O 1º árbitro tem a responsabilidade de decidir, antes e durante o jogo se o terreno de jogo,
equipamentos e outras condições permitem ou não a realização do jogo.

Cap.1, 23.3.1.1

23.2.5
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23.3

RESPONSABILIDADES

23.3.1

Antes do jogo, o 1º árbitro:

23.3.1.1 inspecciona as condições da área de jogo, as bolas e outro equipamento;

Cap.1, 23.2.5

23.3.1.2 realiza o sorteio com os capitães de equipa;

7.1

23.3.1.3 controla o aquecimento das equipas;

7.2

23.3.2

Durante o jogo está autorizado a:

23.3.2.1 aplicar advertências às equipas;

21.1

23.3.2.2 aplicar sanções por comportamento incorrecto ou demoras;

16.2, 21.2, D9,
D11(6a,6b,7,8,25)

23.3.2.3 decidir sobre:
a)

as faltas do jogador que serve e as faltas de posição da equipa que efectua o serviço,
incluindo a cortina;

7.5,12.4,12.5,12.7.1,
D4, D6, D11(12,13)

b)

as faltas nos toques de bola;

9.3, D11(16,17)

c)

as faltas acima da rede e o toque em falta do jogador com a rede, principalmente do lado do
ataque;

11.3.1, 11.4.1,
11.4.4, D11(20)

d)

o ataque em falta do Libero e dos jogadores defesas;

13.3.3,13.3.5,
24.3.2.4,D8, D11(21)

e)

o ataque completo executado por um jogador com a bola acima do bordo superior da rede
proveniente de um passe de dedos executado pelo Libero na sua zona de ataque;

1.4.1, 13.3.6,
24.3.2.4, D11(21)

f)

a bola que atravessa completamente o espaço inferior da rede;

8.4.5, 24.3.2.7, D5a,
D11(22)

g)

o bloco efectivo dos defesas ou a tentativa de bloco do Libero.

14.3.2, 14.6.6,
D11(12)

23.3.3

No final de jogo verifica e assina o boletim de jogo.

24.

2º ÁRBITRO

24.1

COLOCAÇÃO

24.3.3, 25.2.3.3

O 2º árbitro desempenha as suas funções de pé, fora do terreno de jogo, junto do poste, do lado
contrário e de frente para o 1º árbitro.
24.2

AUTORIDADE

24.2.1

O 2º árbitro é o assistente do 1º árbitro, mas também tem a sua própria área de jurisdição.

D1a, D1b, D10

24.3

Deve substituir o 1º árbitro se este ficar incapacitado de desempenhar as suas funções.
24.2.2
24.2.3

Pode também, sem apitar, assinalar faltas que ultrapassem a sua competência, mas não deve
insistir com o 1º árbitro.
Controla o trabalho do marcador.
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24.2.4

Controla os elementos das equipas no banco de suplentes, indicando ao 1º árbitro qualquer
conduta incorrecta.

4.2.1

24.2.5

Controla os jogadores que estão na zona de aquecimento

4.2.3

24.2.6

Autoriza as interrupções de jogo regulamentares, controla a sua duração e rejeita os pedidos
improcedentes

15, 15.11, 25.2.2.3

24.2.7

Controla o número de “Tempos”e de substituições utilizado por cada equipa, informando o 1º
árbitro e o respectivo treinador do 2º “tempo” e das 5ª e 6ª substituições.

15.1, 25.2.2.3

24.2.8

Em caso de lesão de um jogador, autoriza a substituição excepcional ou concede os três minutos
para recuperação.

15.7, 17.1.2

24.2.9

Verifica o estado do solo, principalmente na zona de ataque. Verifica igualmente, durante o jogo se
as bolas mantêm as condições regulamentares.

1.2.2, 3

24.2.10 Controla o comportamento dos elementos na área de penalização, indicando ao 1º árbitro qualquer
conduta incorrecta.

1.4.6, 21.3.2

Nas Competições Mundiais e Oficiais FIVB as funções descritas nas Regras 24.2.5 e 24.2.10
são realizadas pelo Árbitro Reserva.
24.3

RESPONSABILIDADES

24.3.1

No início de cada set, na mudança de campos no set decisivo e quando necessário, o 2º árbitro
verifica se, no momento, as posições dos jogadores em campo correspondem à ficha de formação.

24.3.2

Durante o jogo decide, apita e assinala:

5.2.3.1, 7.3.2, 7.3.5,
18.2.2

24.3.2.1 a penetração no campo adversário e no espaço por baixo da rede;

1.3.3, 11.2, D5a,
D11(22)

24.3.2.2 as faltas de posição da equipa que recebe o serviço;

7.5, D4, D11(13)

24.3.2.3 o toque em falta dos jogadores com a rede, principalmente do lado do bloco e com a vareta do seu
lado do campo;

11.3.1

24.3.2.4 o bloco efectivo dos defesas, ou a tentativ a de bloco do Libero; ou o ataque em falta dos defesas
ou do Libero;

13.3.3, 14.6.2,
14.6.6, 23.3.2.3d,e,g,
D11(12,21)

24.3.2.5 o contacto da bola com um objecto exterior;

8.4.2, 8.4.3, D11(15)

24.3.2.6 o contacto da bola com o chão quando o 1º árbitro não está em posição de o ver;

8.3

24.3.2.7 a bola que cruza, total ou parcialmente, a rede por fora do espaço de passagem ou toca a
do seu lado do campo.
24.3.3

No final do jogo verifica e assina o boletim de jogo.
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25.

MARCADOR

25.1

COLOCAÇÃO
O marcador desempenha as suas funções sentado na mesa do marcador do lado oposto ao 1º
árbitro e de frente para ele.

25.2

D1a, D1b, D10

RESPONSABILIDADES
Preenche o boletim de jogo de acordo com as regras, em cooperação com o 2º árbitro.
Utiliza uma buzina ou outro aparelho sonoro para assinalar irregularidades ou dar informação aos
árbitros na base das suas responsabilidades.

25.2.1

Antes do jogo e set, o marcador:

25.2.1.1 regista os dados referentes ao jogo e às equipas, incluindo os nomes e números dos Liberos de
acordo com os procedimentos em vigor, e obtém as assinaturas dos capitães e treinadores;

4.1, 5.1.1, 5.2.2,
7.3.2, 19.1.2,
19.4.2.6

25.2.1.2 regista as formações iniciais de cada equipa a partir das fichas de formação.

5.2.3.1, 7.3.2

Se não receber as fichas de formação a tempo, deve informar im ediatamente o 2º árbitro.
25.2.2

5.2.3.1

Durante o jogo, o marcador:

25.2.2.1 regista os pontos obtidos;

6.1

25.2.2.2 controla a ordem de rotação no serviço de cada equipa, assinalando aos árbitros imediatamente
após a execução/batimento do serviço, qualquer erro verificado;

12.2

25.2.2.3 tem poderes para reconhecer e anunciar pedidos de substituição de jogadores usando a buzina,
controlar o seu número e registar as substituições e “tempos”, informando o2º árbitro;

15.1, 15.4.1,
15.10.3c,24.2.6,
24.2.7

25.2.2.4 informa os árbitros dos pedidos de interrupções regulamentares fora de tempo;

15.11

25.2.2.5 informa os árbitros dos finais de sets e do registo do 8º ponto no set decisivo;

6.2, 15.4.1, 18.2.2

25.2.2.6 regista advertências, sanções e pedidos improcedentes;

15.11.3, 16.2, 21.3

25.2.2.7 regista todas as outras ocorrências, conforme instruções do 2º árbitro, por ex: substituições
excepcionais, tempo para recuperação, interrupções prolongadas, interferências externas,
redesignação etc;.

15.7, 17.1.2, 17.2,
17.3, 19.4

25.2.2.8 controla o intervalo entre os sets;

18.1

25.2.3

No final do jogo, o marcador:

25.2.3.1 regista o resultado final

6.3

25.2.3.2 em caso de protesto, com prévia autorização do 1º árbitro, escreve ou permite que o capitão de
equipa/capitão em jogo escreva no boletim de jogo a sua declaração sobre os factos então
contestados;

5.1.2.1, 5.1.3.2,
23.2.4
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25.2.3.3 assina o boletim de jogo antes de recolher as assinaturas dos capitães de equipa e depois as dos
árbitros.
26.

MARCADOR ASSISTENTE

26.1

COLOCAÇÃO

26.2

5.1.3.1, 23.3.3,
24.3.3

O marcador assistente desempenha as suas funções sentado ao lado do marcador na respectiva
mesa.

22.1, D1a, D1b, D10

RESPONSABILIDADES

19.3

Regista as trocas envolvendo o Libero.
Ajuda o marcador nas suas tarefas administrativas.
Substitui o marcador se este ficar incapacitado de desempenhar as suas funções.
26.2.1

Antes do jogo e set, o marcador assistente:

26.2.1.1 prepara o mapa de controlo do Libero;
26.2.1.2 prepara o boletim de jogo de reserva.
26.2.2

Durante o jogo, o marcador assistente:

26.2.2.1 regista e controla as trocas do Libero/redesignações;

19.3.1.1, 19.4

26.2.2.2 informa os árbitros de qualquer falta nas trocas do Libero, usando a buzina;

19.3.2

26.2.2.3 inicia e termina a duração dos “tempos técnicos”;

15.4.1

26.2.2.4 opera com o quadro de marcação manual na do marcador;
26.2.2.5 verifica se os quadros de marcação estão correctos;

25.2.2.1

26.2.2.6 se for necessário, actualiza o boletim de jogo de reserva e entrega-o ao marcador.

25.2.1.1

26.2.3

No final do jogo, o marcador assistente:

26.2.3.1 assina o mapa de controlo do Libero e entrega-o para verificação;
26.2.3.2 assina o boletim de jogo.
Nas Competições Mundiais e Oficiais FIVB em que é utilizado o boletim de jogo electrónico
o marcador assistente colabora com o marcador para anunciar as substituições e identificar
as trocas de Libero.
27.

JUÍZES DE LINHA

27.1

COLOCAÇÃO
Se são apenas dois juízes de linha, colocam-se de pé, em diagonal, à distância de 1 a 2 m dos
cantos à direita de cada um dos árbitros.
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Cada um controla a linha de fundo e a linha lateral do seu lado.
Nas Competições Mundiais e Oficiais é obrigatório quatro juízes de linha.
Colocam-se de pé, na zona livre à distância de 1 a 3 m de cada canto do campo, no
prolongamento imaginário da linha sob a sua responsabilidade/controlo.
27.2

RESPONSABILIDADES

27.2.1

Os juízes de linha exercem a sua função utilizando bandeirolas (40 x 40 cm) para assinalar:

D10

D12

27.2.1.1 bola “dentro” ou “fora” sempre que a bola toca o chão/solo junto da(s) sua(s) linha(s);

8.3, 8.4, D12(1,2)

27.2.1.2 as bolas “fora” tocadas pela equipa que recebe;

8.4, D12(3)

27.2.1.3 a bola que toca na vareta, a bola do serviço e o terceiro toque de uma equipa que passam a rede
por fora do espaço de passagem,etc.;

8.4.3, 8.4.4, 10.1.1,
D5a, D12(4)

27.2.1.4 qualquer jogador (excepto o que serve) que esteja fora do seu campo no momento da execução do
serviço;

7.4, 12.4.3, D12(4)

27.2.1.5 as faltas efectuadas com pé pelo jogador que serve;

12.4.3

27.2.1.6 qualquer toque nos 80 cm superiores da vareta do seu lado de campo por qualquer jogador ao
jogar a bola ou interferindo na jogada;

11.3.1, 11.4.4, D3,
D12(4)

27.2.1.7 a bola que cruza a rede por fora do espaço de passagem para o campo adversário ou toca a vareta
do seu lado do campo.

10.1.1, D5a, D12(4)

27.2.2

A pedido do 1º árbitro, o juiz de linha deve repetir o seu gesto.

28.

GESTOS OFICIAIS

28.1

GESTOS OFICIAIS DOS ÁRBITROS

D11

Os árbitros têm de indicar através de gestos oficiais a razão porque apitaram (natureza da falta ou
interrupção autorizada). O gesto deve ser mantido durante algum tempo e, se efectuado com uma
mão, essa mão é a do lado da equipa que cometeu a falta ou fez o pedido.
28.2

GESTOS OFICIAIS DOS JUÍZES DE LINHA

D12

Os juízes de linha têm de indicar a natureza da falta assinalada através do gesto oficial com a
bandeirola, prolongando-o por alguns momentos.
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PARTE 2

SECÇÃO 3
DIAGRAMAS DO JOGO
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DIAGRAMA 1a: ÁREA DE CONTROLO DA COMPETIÇÃO
Regras: 1,1.4.5, 1.4.6, 4.2.1, 4.2.3.1, 15.4.4, 19.3.2.7, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 2.1, 24.1, 25.1, 26.1
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