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Informa alteração

Onde se lê :
CAPÍTULO IX – TEMPO DE JOGO E ADVERTÊNCIAS E ADAPTAÇÕES DE REGRA 

Artigo 17º - Nas categorias Sub 07, Sub 09 terão adaptações às regras do jogo para um melhor desenvolvimento dos atletas: 

     a) No arremesso de meta e arremesso de goleiro a bola deverá tocar a sua meia quadra, caso isso não acontecer deverá ser cobrado

indireto livre indireto contra a sua equipe na linha da área de meta adversaria 

     b) No arremesso de Goleiro com os pés: O goleiro só pode usar os pés para fazer um passe diretamente para seu companheiro que se

encontra dentro da área de meta adversária, se a bola ESTIVER EM CONTATO DIRETO COM O SOLO (fica proibido o lance de “voleio”). Caso

isso não seja respeitado, o jogo será reiniciado com um tiro livre indireto contra a sua equipe na linha de área de sua meta

     c) Um gol só será válido proveniente do arremesso do goleiro com os pés se a bola ESTIVER EM CONTATO DIRETO COM O SOLO ( fica

proibido o lance de voleio) Caso isso não seja respeitado, o jogo será reiniciado com um tiro livre indireto contra a sua equipe na linha da área

de sua meta

     d) Para o arremesso de goleiro com os pés, Fica PROIBIDO o lance de “voleio” ou “balão”, caso isso não seja respeitado, o jogo será

reiniciado com um tiro livre indireto contra a sua equipe na linha da área de sua meta;

     e) No tiro lateral só valerá o gol quando a equipe executante der 03 ( três ) toques na bola consecutivos com atletas de sua equipe, ( a

cobrança deste tiro será contabilizado como 01(um) toque, caso a bola entrar na meta sem os três toques ou com algum toque involuntário da

equipe adversária será colocada em meta.

      f) Nas categorias Sub 07 e Sub 09 terão adaptações no sistema de cartão.  Não poderá ser aplicar cartão amarelo ou vermelho.  O➢ ➢

atleta será advertido verbalmente sobre sua conduta antidesportiva ou jogo perigoso  Se houver insistência o arbitro poderá pedir a sua➢

substituição.  O mesmo poderá voltar neste jogo após 05 minutos, em caso de reincidência será excluído da partida. ➢

Leia sê :

Artigo 17º - Nas categorias Sub 07, Sub 09 terão adaptações às regras do jogo para um melhor desenvolvimento dos atletas: 

a) No arremesso de Goleiro com os pés: O goleiro só pode usar os pés para fazer um passe diretamente para seu companheiro que se

encontra dentro da área de meta adversária, se a bola ESTIVER EM CONTATO DIRETO COM O SOLO (fica proibido o lance de “voleio” ). Caso isso

não seja respeitado, o jogo será reiniciado com um tiro livre indireto contra a sua equipe na linha de área de sua meta 

b) Um gol só será válido proveniente do arremesso do goleiro com os pés se a bola ESTIVER EM CONTATO DIRETO COM O SOLO ( fica

proibido o lance de voleio) Caso isso não seja respeitado, o jogo será reiniciado com um tiro livre indireto contra a sua equipe na linha da área de

sua meta

 c) Nas categorias Sub 07 e Sub 09 terão adaptações no sistema de cartão.  Não poderá ser aplicar cartão amarelo ou vermelho.  O➢ ➢

atleta  será  advertido  verbalmente  sobre  sua  conduta  antidesportiva  ou  jogo  perigoso   Se  houver  insistência  o  arbitro  poderá  pedir  a  sua➢

substituição.  O mesmo poderá voltar neste jogo após 02 minutos, em caso de reincidência será excluído da partida. ➢
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