
 

 

 

 

I. DO HORÁRIO DE USO 

Art. 1º - De sábado a partir das 13h 

               Domingo a partir das 8h. 

 

II. DO TEMPO DE JOGO 

Art. 2º - O direito de jogar a primeira bocha, ou de indicar a cabeceira a partir de onde se dará início à partida, será 

definido previamente por meio de sorteio entre as equipes. O sorteio dará a uma equipe o direito de lançar a primeira 

bocha, ficando para a outra equipe a escolha da cabeceira. 

Art. 3º - A partida é iniciada com o arremesso de uma bola pequena denominada bolim. O lugar que o bolim para, 

passa a ser o ponto daquela partida do qual as bochas devem ser aproximadas.  

Art. 4º - Quanto à pontuação o set será de 18 pontos. 

Art. 5º - Em cada jogada as equipes buscam a marcação do número máximo de pontos possíveis, ou seja, 4 pontos nas 

partidas individuais e de dupla e 6 nas de trio, até o final da partida (18 pontos).  

 

III. DA CONVIVÊNCIA  

Art. 6º - A Bocha somente é permitida para associados e convidados acima de 18 anos. 

Art. 7º - Em particular, os jogadores devem ter respeito absoluto pelo árbitro e/ou coordenador e pelos adversários. 

Os jogadores devem atuar com o mais genuíno espírito esportivo, antes, durante e após cada partida. 

Art. 8º - Os jogadores devem permanecer na cabeceira desde o início da jogada até o término do lançamento das 

bochas de cada jogador.  

Art. 9º - Fica proibida a entrada de outros jogadores no espaço interno da cancha durante as partidas. 

Art. 10º - Os jogadores que transgredirem as regras em circunstâncias não compreendidas dentro das eventualidades 

citadas serão repreendidos pelo árbitro e/ou coordenador e, em caso de reincidência, será anulada uma bocha que 

seria utilizada pelo jogador. 

Art. 11º - O jogador que após uma decisão arbitral ou após discussão com outros jogadores em cancha, abandonar a 

cancha será, a bem do público, excluído da partida, e a sua equipe será penalizada com a perda da partida. 

 

A direção. 

 

REGULAMENTO DE BOCHA 


