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PRÓLOGO   

 

Este MANUAL DE OFICIAL DE MESA é um trabalho feito com base no manual para 
oficiais de mesa da Real Federación Española de Natación e no da USA Pólo Aquático 
Referee Comitee. 

Dois objectivos estiveram presentes na sua elaboração. O primeiro é que possa servir de 
apoio aos Oficiais nos jogos de Pólo Aquático, não só como uma forma de actualizar os 
seus conhecimentos sobre as Regras de Pólo Aquático, mas também como uma forma de 
padronizar a sua aplicação no momento da competição. O segundo objectivo deste 
trabalho é dar aos clubes, jogadores e treinadores uma base de estudo que lhes permita 
obter os conhecimentos necessários para servirem como oficiais de mesa sempre que tal 
lhes seja pedido e/ou necessário e ao mesmo tempo dar uma explicação prática de como 
se poderão fazer alguns dos controles que devem ser feitos pelos elementos da Mesa.. 

É um MANUAL essencialmente prático e acredito que a sua leitura será de grande 
utilidade para o trabalho destes Oficiais, oferecendo respostas a questões actuais. Tentei 
que fosse o mais eficaz possível, simples e legível, para que a sua aceitação seja a 
melhor possível entre todos os amantes deste desporto particular que é o nosso. 

Foi elaborado por uma árbitra de Pólo Aquático que não está ligada nem à F.P.N. nem ao 
C.A. e não é, nem pretende de alguma forma ser, um substituto do regulamento de Pólo 
Aquático. Antes pelo contrário, pretende ser um complemento e ajudar a clarificar as 
dúvidas que se possam apresentar no regulamento, nomeadamente em termos de 
algumas lacunas na interpretação de como se devem realizar algumas funções ou 
actuações. 

Por exemplo, tentarei explicar as obrigações de cada um dos elementos da Mesa. Umas 
são óbvias, outras nem por isso.  

Pode também acontecer que a nível Regional possam variar alguns conceitos, incluindo 
terem actas diferentes. A referência para este Manual serão sempre as provas Nacionais, 
actas da F.P.N. e tudo o que se produza à volta de um jogo arbitrado por árbitros 
designados pelo C.A. (mas que se podem aplicar a qualquer outro encontro). 

É óbvio que os Conselhos Regionais e a FPN podem seguir este exemplo ou não, mas 
seria bom que, a nível Nacional, se uniformizasse a forma a utilizar para preencher a acta 
e os procedimentos na Mesa. 
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INTRODUÇÃO  

 

No Pólo Aquático moderno, o trabalho dos Oficiais de Mesa adquiriu uma importância 
crescente, sem que o seu valor seja reconhecido. Aliás, até se exige deles uma discrição 
total. Os Oficiais de Mesa estão para AJUDAR, não para FIGURAR. 

Num jogo de Pólo Aquático só existem dois árbitros. O Delegado da Federação ou 
representante do Conselho de Arbitragem, se existirem, bem como os outros membros da 
Mesa estão lá para AJUDAR OS ÁRBITROS A CUMPRIR AS SUAS FUNÇÕES, mas 
sem nenhum poder executivo. A única pessoa que tem o poder de decidir é o árbitro. 

Depois de se aceitar esta premissa fundamental, o bom Oficial de Mesa deve ter as 
mesmas características que os árbitros, devendo igualmente preparar-se mentalmente 
para fazer o seu trabalho. 

Deve conhecer perfeitamente o Regulamento de Jogo e também as interpretações da 
LEN, FINA e, se existirem, da FPN, para assegurar um trabalho eficaz e sem erros. Deve 
igualmente ter conhecimentos da técnica de arbitragem. Deve saber onde se devem situar 
os árbitros, os seus movimentos na piscina, a sua mecânica e a sua sinalização. 

Estes mesmos Oficiais de Mesa devem ter presente a sua própria mecânica. Isto significa 
que devem saber exactamente o que deve fazer cada pessoa na Mesa e como se devem 
e podem entre ajudar para actuarem de uma maneira mais rápida. Não se trata de 
organizar encontros em que todos falam, mas saber o que se deve fazer em cada 
momento, para obter o melhor resultado. 

Dois exemplos: 

A) Faltam cinco (5) segundos para a reentrada de um jogador expulso. Como tal, quem 
está no Tempo Geral deve começar a anunciar: “Cinco, quatro, três, …” para que o 
secretário encarregado dessa função levante a bandeira adequada, no momento exacto 
em que se cumprem os 20” (segundos) da expulsão do referido jogador – nem um 
momento antes, nem um momento depois. 

B) Quando muda a posse de bola, todos os elementos da Mesa, na medida do possível, 
devem observar o banco da equipa que está a atacar, para ver se o treinador pede Time-
Out. Pode ser que nesse momento o secretário a quem corresponde essa função esteja a 
anotar na acta alguma incidência e não esteja atento. Os companheiros devem ajudá-lo 
nessa tarefa. 

Estas questões devem ser faladas entre os Oficiais de Mesa antes do início do jogo. Às 
vezes há três elementos na mesa, outras quatro, outras dois…. Outras ainda, não há 
nenhum. Vale sempre a pena falarem destes assuntos antes do início do encontro. 

Como pudemos ver, o trabalho de um Oficial de Mesa é de ajudar os Árbitros na direcção 
de um jogo e de evitar que estes tenham de se preocupar com as acções que sucedam 
fora dos limites do terreno de jogo.  
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Por exemplo: 

• Quando se assinale a segunda falta pessoal a um jogador, pode ser 
aconselhável (especialmente no caso dos oficiais de mesa com menos experiência) 
que se anote o número dele numa folha adicional, para que se possa ver 
rapidamente no caso de se lhe assinalar a terceira falta e levantar imediatamente a 
bandeira vermelha (mais abaixo explicarei algumas técnicas para estas situações).  

• Um jogador que tenha duas faltas pessoais e esteja no jogo deve ser controlado 
atentamente, para que quando se lhe assinale a terceira falta se levante a bandeira 
vermelha imediatamente, apitando se esta falta tiver como consequência um 
pénalti. A resposta deve ser imediata, para evitar problemas posteriores 

• Deve-se controlar a entrada dos jogadores que foram expulsos, pois estes, 
mesmo tendo sido autorizados pelo árbitro ou pela Mesa, podem fazer uma entrada 
incorrecta, que deve ser imediatamente sinalizada – como se verá mais adiante 
(quer seja indicada pelo juiz de golo ou não). 

• Quando exista uma substituição, a entrada do jogador substituto deve ser feita 
correctamente e é da responsabilidade dos secretários e/ou da Mesa assinalar o 
facto ao árbitro. 

• É necessário também estarem atentos a possíveis erros. Por vezes o árbitro 
pode assinalar a expulsão de um jogador e, por qualquer razão, quem sai da água 
é outro jogador. Há que anotar a expulsão e, num momento oportuno, perguntar 
qual era o número do jogador que tinha efectivamente sido expulso. Muitas vezes 
não se consegue fazer de imediato, pois podemos prejudicar a equipa com a posse 
de bola. No caso de isto acontecer quando se marca um pénalti, já podemos actuar 
de outra forma, pois o jogo está parado. 

Finalmente, recordo aos Oficiais de Mesa que sejam discretos na utilização de sinais 
acústicos (sonoros) ou manuais. A discrição não é inimiga da eficácia. Devem fazer 
chegar a mensagem ao terreno de jogo sem esquecer que a intervenção da Mesa não 
pode NUNCA colocar em desvantagem uma das equipas. 

 

NOTA: 

Como Oficiais de Mesa consideram-se os Cronometristas, Secretários e Juízes de Golo. 
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REGRAS FINA  

 

As seguintes regras, que se devem conhecer “da frente para trás e de trás para a frente” 
são as que afectam o trabalho dos Oficiais de Mesa. Para estas regras indicarei (mais à 
frente neste Manual) as acções, modo de trabalhar, modo de actuar, etc. Isto é, aquelas 
coisas que não estão especificadas nas Regras nem no Regulamento de Pólo Aquático, 
mas que se devem fazer. 

 

WP 6 - OFICIAIS 

WP 6.1 – Para eventos FINA a equipa de oficiais será constituída por dois árbitros, dois juízes de golo, 
cronometristas e secretários, cada um deles com os poderes e deveres à frente indicados. Sempre que 
possível esta deverá ser a equipa de oficiais para outros eventos, excepto nos casos dos jogos arbitrados por 
apenas dois árbitros e sem juízes de golo, em que os árbitros devem assumir os poderes e deveres (mas 
sem fazerem os sinais específicos) atribuídos aos juízes de golo pela WP. 8.2. 

[Nota: dependendo do grau de importância do jogo, este pode ser controlado por equipas de 4 a 8 oficiais, 
de acordo com a seguinte estrutura: 

(a) Árbitros e Juízes de golo: 

 Dois árbitros e dois juízes de golo; ou dois árbitros e nenhum juiz de golo; ou um árbitro e dois 
juízes de golo. 

(b) Cronometristas e Secretários: 

 Com um cronometrista e um secretário: O cronometrista contará o tempo de posse de bola contínua 
de cada equipa, de acordo com WP. 20.17. O secretário contará o tempo de jogo útil, os descontos 
de tempo, os intervalos entre períodos, registar em acta todas as ocorrências devidas (de acordo 
com a regra WP. 10.1.) e deve ainda controlar os tempos de exclusão dos jogadores, ordenado 
pelos árbitros, de acordo com as Regras.  

 Com dois cronometristas e um secretário: O cronometrista 1 contará o tempo de jogo útil, os 
descontos de tempo e os intervalos entre períodos. O cronometrista 2 contará o tempo de posse de 
bola contínua de cada equipa, de acordo com a Regra WP. 20.17. O secretário regista em acta todas 
as ocorrências devidas e leva a cabo todas as outras atribuições previstas em WP. 10.1. 

 Com dois cronometristas e dois secretários: O cronometrista 1 contará o tempo de jogo útil, os 
descontos de tempo e os intervalos entre períodos. O cronometrista 2 contará o tempo de posse de 
bola contínua de cada equipa, de acordo com a Regra WP. 20.17. O secretário 1 regista em acta 
todas as ocorrências devidas, de acordo com a WP. 10.1. a). O secretário 2 encarregar-se-á das 
tarefas compreendidas em WP. 10.1. b), c) e d), relativas a reentradas incorrectas de jogadores 
excluídos e entradas incorrectas de substitutos, exclusão de jogadores e terceira falta pessoal.] 

 

WP 8 - JUÍZES DE GOLO 

WP 8.1 - Os juízes de golo devem situar-se do mesmo lado que a mesa de jogo, cada um deles numa das 
linhas de golo assinalando o final do campo de jogo. 

WP 8.2 - São deveres dos juízes de golo: 
(a) assinalar, com um braço levantado na vertical, o correcto posicionamento dos jogadores nas 

respectivas linhas de golo, no início dos períodos; 
(b) assinalar, com ambos os braços levantados na vertical, um começo ou recomeço de jogo impróprio; 
(c) assinalar, apontando o braço na direcção do ataque, um lançamento de baliza; 
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(d) assinalar, apontando o braço na direcção do ataque, um canto; 
(e) assinalar, levantando verticalmente e cruzando os braços, um golo; 
(f) assinalar, com ambos os braços levantados na vertical, uma reentrada imprópria de um jogador 

excluído ou uma entrada imprópria de um substituto. 

 WP 8.3 - Cada juiz de golo deve ter uma provisão de bolas de jogo e quando a bola original sair do campo 
de jogo, o juiz de golo deve imediatamente lançar uma nova bola ao guarda-redes (em caso de reposição a 
favor deste), ao jogador mais próximo da equipa atacante (em caso de canto) ou seguindo qualquer outra 
instrução dos árbitros. 

 

WP 9 - CRONOMETRISTAS 

WP 9.1 - Os deveres dos cronometristas são: 
(a) registo do tempo útil de jogo, os descontos de tempo e os intervalos entre os períodos; 
(b) registo do tempo de posse de bola contínuo de cada equipa; 
(c) registo dos tempos de exclusão dos jogadores expulsos pelos árbitros, de acordo com as Regras, 

bem como os tempos de reentrada desses jogadores ou dos seus substitutos; 
(d) assinalar de forma bem audível o último minuto de jogo e o último minuto da segunda parte de 

qualquer prolongamento; 
(e) assinalar com um apito após 45 segundos e no final dos descontos de tempo. 

WP 9.2 - O cronometrista deve assinalar, através de apito (ou quaisquer outros meios, desde que sejam 
nítidos, acusticamente eficientes e prontamente compreensíveis), o fim de cada período, independentemente 
dos árbitros, tendo este sinal efeito imediato excepto: 

(a) quando, simultaneamente, os árbitros assinalarem um pénalti. Neste caso o pénalti deve ser 
marcado, de acordo com o previsto nas Regras; 

(b) se a bola estiver em voo e ultrapassar a linha de golo. Neste caso o golo será validado. 

  

WP 10 - SECRETÁRIOS 

WP 10.1 - Os deveres dos secretários são: 
(a) manter o registo da acta de jogo, incluindo os jogadores, o resultado, os descontos de tempo, as 

expulsões, as faltas de pénalti e as faltas pessoais atribuídas a cada jogador; 
(b) controlar os períodos de exclusão dos jogadores e assinalar o final do período de exclusão 

levantando a bandeira apropriada, excepto se o árbitro assinalar a reentrada desse jogador (ou do 
seu substituto) quando a sua equipa tiver reconquistado a posse da bola; 

(c) assinalar com a bandeira vermelha e com um apito uma entrada incorrecta de um jogador ou de um 
substituto (incluindo depois do sinal do juiz de golo relativamente a uma reentrada ou entrada 
incorrecta). Este sinal serve para parar imediatamente o jogo; 

(d) assinalar sem demora a terceira falta pessoal de um jogador, da seguinte forma: 
 - com a bandeira vermelha se a terceira falta for uma falta de exclusão; 
 - com a bandeira vermelha e com um apito se a terceira falta for um pénalti. 

 

WP 11 - DURAÇÃO DO JOGO 

WP 11.1 - A duração do jogo será de 4 períodos, cada um com 8 minutos de tempo útil. 
O tempo começa a ser contabilizado quando, no início de cada período, um jogador tocar na bola. O 
cronómetro deverá ser parado em cada sinal de pausa no jogo, só recomeçando a contagem após a bola ter 
sido posta em jogo, isto é, quando sair da mão do jogador que fizer o lançamento assinalado ou quando for 
tocada por um jogador, após a marcação de um livre neutro. 

WP 11.2 - O intervalo entre o 1º e o 2º período, bem como entre o 3º e o 4º período será de 2 minutos. 
Entre o 2º período e o 3º período, o intervalo será de 5 minutos. As equipas, incluindo suplentes, 
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treinadores e delegados, trocarão de campo antes do início do terceiro período de jogo e do segundo 
período do prolongamento. 

WP 11.3 – Em qualquer jogo que exija um vencedor, sempre que no final do tempo regulamentar existir 
um empate, o prolongamento terá lugar após um intervalo de 5 (cinco) minutos. Serão então jogados 2 
(dois) períodos, cada um com de 3 (três) minutos de tempo útil, com dois minutos de intervalo, em que as 
equipas trocarão de campo. Se no final dos primeiros dois períodos de prolongamento, o resultado se 
mantiver num empate, terá lugar à marcação de pénaltis até se determinar o vencedor. 

[Nota: Se houver lugar à marcação de pénaltis deverão obedecer ao seguinte:  
(a) Se envolver as duas equipas que acabaram de completar o jogo, a marcação dos pénaltis terá lugar 

imediatamente, e será utilizada a mesma equipa de arbitragem 
(b) Caso contrário, a marcação de pénaltis terá lugar 30 minutos após o último jogo daquela ronda, ou 

na primeira oportunidade prática. Os árbitros envolvidos no jogo mais recente daquela ronda serão 
utilizados, desde que sejam neutrais 

(c) Se duas equipas estão envolvidas, será pedido aos treinadores de cada equipa que nomeiem 5 
jogadores e o guarda-redes que irão participar nas marcações dos pénaltis; o guarda-redes poderá 
ser substituído em qualquer altura, desde que o seu substituto fizesse parte da lista de jogadores do 
jogo em causa 

(d) Será pedido que os 5 jogadores nomeados sejam listados por ordem e será por essa ordem que os 
jogadores serão chamados para fazerem a marcação do pénalti na baliza contrária; a sequência não 
pode ser alterada 

(e) Os jogadores que tenham sido excluídos do jogo não poderão ser nomeados como fazendo parte do 
lote de jogadores que vai marcar ou como guarda-redes substituto 

(f) Se o guarda-redes for expulso durante a marcação dos pénaltis, um dos jogadores nomeados na 
lista dos 5 jogadores para marcação dos pénaltis poderá substituir o guarda-redes, mas sem os seus 
privilégios; depois da marcação do pénalti o jogador pode ser substituído por outro jogador ou 
alternar o guarda-redes 

(g) Os pénaltis serão marcados alternadamente em cada uma das extremidades do campo de jogo e 
todos os jogadores, com excepção do jogador que está a marcar e o guarda-redes que está a 
defender, devem estar sentados no banco da sua equipa 

(h) A equipa que vai marcar primeiro será escolhida através do lançamento de uma moeda 
(i) Se as equipas ainda estiverem empatadas após a marcação da primeira série de 5 pénaltis, os 

mesmos 5 jogadores irão então marcar alternadamente pénaltis até que uma das equipas falhe e a 
outra marque 

(j) Se 3 ou mais equipas estiverem envolvidas, cada equipa irá marcar uma série de 5 pénaltis contra 
cada uma das outras equipas, alternadamente. A ordem da primeira a marcar será determinada 
através de sorteio.] 

WP 11.4 - Qualquer relógio visível deverá mostrar o tempo de forma decrescente. Ou seja, mostrar o 
tempo restante do período. 

  

WP 12 - DESCONTO DE TEMPO 

WP 12.1 - Cada equipa terá direito a três (3) descontos de tempo em qualquer jogo. O terceiro desconto 
de tempo só pode ser pedido no prolongamento. A duração do desconto de tempo será de um minuto (1'). 
O desconto de tempo poderá ser solicitado em qualquer altura, inclusive depois da marcação de um golo, 
pelo treinador cuja equipa tiver a posse da bola, pedindo “Time-out” e assinalando-o ao secretário ou ao 
árbitro, com as mãos em forma de T. Se um desconto de tempo for solicitado, os árbitros ou os secretários 
(mesa) devem parar imediatamente o jogo através de um apito, e os jogadores devem dirigir-se para o seu 
meio campo. 

WP 12.2 - O jogo recomeçará com um lançamento livre para a equipa com a posse de bola, depois do apito 
do árbitro, que colocará a bola em jogo na linha do meio campo (ou atrás dela), excepto se o desconto de 
tempo for pedido antes de um pénalti ou de um canto, casos em que estes livres deverão ser mantidos. 
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[Nota: Os cronómetros de 30” (segundos) recomeçam no final do desconto de tempo, sem alterar o tempo 
que tinha sido jogado antes do desconto.] 

WP 12.3 - Se o treinador da equipa com posse de bola pede um terceiro desconto de tempo, a que não 
tem direito, o jogo será interrompido e será recomeçado por um jogador da equipa contrária colocando a 
bola em jogo através de um livre na linha do meio campo. 

WP 12.4 - Se o treinador da equipa sem posse de bola pede um desconto de tempo, o jogo deverá ser 
interrompido e um pénalti será assinalado a favor da equipa contrária. 

WP 12.5 - No reinicio depois de um desconto de tempo os jogadores podem ocupar qualquer posição, 
sujeitos ás Regras relacionadas com a marcação de pénaltis e cantos. 

Vou acrescentar a esta regras F.I.N.A., específicas do Oficiais de Mesa, algumas 
outras regras que, pela sua importância no decorrer do jogo, se devem conhecer 
perfeitamente. Em cada uma delas marcarei a BOLD a parte relevante. 

WP 21.3 – Será permitido ao jogador excluído, ou ao seu substituto, a reentrada no campo de jogo 
imediatamente após uma das seguintes ocorrências:  

(a) quando expirarem 20'' (segundos) de tempo útil de jogo, momento em que o secretário deve 
levantar a bandeira apropriada, desde que o jogador excluído tenha atingido a sua zona 
de reentrada; de acordo com as regras; 

(b) quando houver a marcação de um golo; 
(c) quando a equipa do jogador excluído voltar a ganhar a posse da bola (o que significa ter controle da 

bola) durante o jogo, altura em que o árbitro da defesa assinala a reentrada através de um sinal de 
mão; 

(d) Quando à equipa do jogador excluído for concedido um livre de baliza ou uma falta, o sinal do 
árbitro para a marcação do livre é qualificado como sinal de reentrada, desde que o jogador excluído 
tenha alcançado a sua área de reentrada, de acordo com as Regras.  

Ao jogador excluído, ou ao seu substituto, será autorizada a reentrada no campo de jogo, a partir da sua 
área de reentrada, desde que: 

(a) tenha recebido um sinal do secretário ou do árbitro; 
(b) não salte ou se empurre dos lados ou parede da piscina ou campo de jogo; 
(c) não afecte os alinhamentos da baliza; 
(d) um substituto não será autorizado a entrar no lugar de um jogador excluído, até que esse jogador 

atinja a sua área de reentrada. 

Depois de um golo ter sido marcado o jogador expulso ou um seu substituto pode reentrar no campo por 
qualquer ponto da piscina.  

Estas indicações também se aplicam à entrada de um substituto de um jogador expulso por acumulação de 
3 faltas pessoais, ou que foi expulso para o resto do jogo, de acordo com as Regras. 

[Nota: Um substituto não pode ser autorizado a entrar pelo árbitro, nem o secretário assinalará 
o expirar dos 20” (segundos) do período de exclusão, até que o jogador excluído tenha atingido 
a sua área de reentrada. Isto também se aplica à reentrada de um substituto que vá tomar o 
lugar de um jogador expulso para o resto do jogo. No caso de o jogador excluído não retornar à 
sua área de reentrada, um substituto não será autorizado a entrar até que um golo seja 
marcado ou no fim de um período.  

A responsabilidade principal de fazer o sinal que autoriza a reentrada de um jogador excluído, ou de um 
substituto, cabe ao árbitro defensivo. Contudo, o árbitro atacante pode também auxiliar a este respeito, 
sendo válido o sinal de qualquer dos árbitros. Se um dos árbitros suspeitar de reentrada irregular, ou o juiz 
de golo assinalar tal reentrada, deve assegurar-se primeiro de que o sinal de reentrada não foi dado pelo 
seu colega.  
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Antes de dar o sinal para a reentrada de um jogador excluído, ou do seu substituto, o árbitro defensivo deve 
esperar um momento, para o caso de o árbitro atacante apitar a restituir a posse de bola à equipa 
adversária.  

Uma mudança na posse de bola não ocorre somente devido ao final de um período, mas um jogador 
excluído ou o seu substituto podem reentrar se a sua equipa ganhar a posse da bola na disputa inicial do 
período seguinte. Se um jogador foi excluído quando foi assinalado o final de um período, os 
árbitros e secretários devem estar atentos a que as equipas tenham o número correcto de 
jogadores, antes de sinalizarem o reinício.] 

WP 21.10 – Ser culpado de má conduta, incluindo o uso de linguagem inaceitável, violento ou persistente 
jogo faltoso, recusar obediência ou demonstrar desrespeito para com árbitro ou um oficial de mesa, ou ter 
um comportamento que não se enquadre no espírito das Regras e que possa desacreditar o jogo. O jogador 
ofensor será expulso para o resto do jogo, com substituição após a primeira das ocorrências referidas em 
WP 21.3. 

[Nota: Se algum membro da equipa cometer alguma das ofensas mencionadas nesta Regra durante o 
intervalo entre períodos, durante um desconto de tempo ou antes do reinicio de jogo depois da sua equipa 
ter marcado um golo, o jogador será expulso para o resto do jogo e a sus substituição será permitida 
quando, depois do intervalo, a equipa do jogador excluído tiver ganho a posse de bola (o que significa ter 
controlo sobre a bola) ou, nas outras situações, após a primeira das ocorrências referidas em WP 21.3.]  

WP 21.11 – Cometer um acto de brutalidade (incluindo pontapear ou golpear, ou tentar pontapear ou 
golpear com intenções maldosas) contra um adversário ou oficial, quer durante o jogo (incluindo alguma 
paragem ou desconto de tempo), quer nos intervalos entre os períodos. O jogador ofensor será excluído 
para o resto do jogo e um pénalti será assinalado a favor da equipa adversária. O jogador poderá ser 
substituído após terem decorrido 4 minutos de tempo útil de jogo.  

[Nota: Esta regra também deverá ser aplicada se um acto de brutalidade ocorrer durante um intervalo 
entre os períodos, e será concedido um pénalti. Contudo, estas punições não serão aplicadas, antes de o 
jogo ter realmente começado.   

No caso de brutalidade, em qualquer altura, por um substituto que não está dentro de água, esse jogador 
será expulso para o resto do jogo. Ao capitão da equipa será ordenado que retire de água um jogador à sua 
escolha e a equipa continuará a jogar com menos um jogador durante 4 minutos. O jogador que foi retirado 
pelo capitão pode posteriormente vir a ser utilizado durante o resto do jogo, como sendo um dos elementos 
da equipa dentro de água, não lhe sendo averbada qualquer falta pessoal em relação à sua retirada da 
água.]  

WP 21.13 – Um jogador de cada uma das equipas, cometer qualquer das seguintes ofensas, 
simultaneamente, antes da marcação de um lançamento livre, lançamento de baliza, canto, pénalti ou livre 
neutro: 

WP 20.9 - Impedir um adversário; 
WP 20.10 - Empurrar ou empurrar-se de um adversário; 
WP 21.4 a 21.11 - Cometer falta de exclusão.  

Ambos os jogadores serão excluídos e a equipa que se encontrava no ataque mantém a posse de bola. Os 
jogadores deverão ser excluídos pelo resto do jogo, quando as Regras assim o previrem. 

[Nota: Os dois jogadores excluídos ao abrigo desta regra poderão reentrar após a ocorrência da 
primeira situação referida na WP 21.3, ou quando ocorrer mudança de posse de bola. 

Se os dois jogadores que foram excluídos ao abrigo desta regra estiverem aptos a reentrar 
antes de terem atingido as suas zonas de reentrada, o árbitro defensivo pode acenar para cada 
jogador, logo que eles estejam prontos para reentrar. O árbitro não tem de esperar até que 
ambos os jogadores estejam aptos a reentrar. 
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A equipa com a posse de bola no momento em que as faltas simultâneas foram cometidas deve reiniciar o 
jogo através da marcação da falta, canto ou pénalti ou com remate. No caso de um livre neutro, o árbitro 
deve reiniciar o jogo de acordo com a WP 18.] 

WP 21.18 - Quando um jogador é excluído, o período de exclusão começará a contar 
imediatamente após a bola sair da mão do jogador encarregue da marcação da falta ou, no livre 
neutro, quando um jogador tocar a bola. 

 

WP 24 - FALTAS PESSOAIS 

WP 24.1 - Uma falta pessoal será averbada contra qualquer jogador que cometer uma falta de 
exclusão ou um pénalti. O árbitro deverá indicar o número do gorro do jogador faltoso ao 
secretário. 

WP 24.2 - Ao receber a terceira falta pessoal, um jogador fica ser excluído para o resto do jogo, 
com substituição após a primeira das ocorrências referidas em WP 21.3. Se a terceira falta 
pessoal for uma falta de pénalti, a entrada do substituto será imediata. 

 

OBRIGAÇÕES   

 

Além do que está detalhado no Regulamento F.I.N.A. e que implica a sua aplicação, os 
Oficiais de Mesa têm outras obrigações que não estão detalhadas nesse regulamento e 
que no entanto se devem cumprir. 

Sugiro a leitura do Anexo ao Regulamento de Pólo Aquático, que podem encontrar no site 
da FPN ou através do seguinte link: 

http://www.fpnatacao.pt/fpn_regulamentos.php?idCategoria=161&idArtigoSeleccionado=1269 

 

Para além disso, é aconselhável que os Oficiais observem os seguintes 
procedimentos relativos à sua conduta: 

• Devem ter presente que eles fazem parte do staff de torneios e jogos. Isto 
significa que se espera deles um alto grau de profissionalismo, decoro e 
postura. Os Oficiais de Mesa estão num jogo para fazer um trabalho, logo devem 
estar focados nas suas responsabilidades. 

• Cheguem, no mínimo, meia hora antes do início do jogo. Se tiverem que 
viajar, devem prever bastante tempo e nunca contar com o tempo à justa, pois 
devem contar com atrasos devido a engarrafamentos, acidentes, etc. Mais vale 
chegar 10 minutos mais cedo que 5 minutos mais tarde, para que se possam 
equipar (se necessário), preencher a acta e comprovar que todos os equipamentos 
electrónicos (se existirem) estão a funcionar correctamente, para além de preparar 
tudo para que o jogo se desenrole com normalidade. Se faltar uma bandeira ou um 
cronómetro deve ser detectado com antecedência e não quando se está a iniciar o 
jogo, pois seguramente que este facto fará com que o jogo se atrase. Se não 
houver indicação em contrário dos árbitros, o jogo deve sempre iniciar-se à hora a 
que estava programado e com todas as verificações feitas: 
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• O equipamento foi todo verificado? Se existirem buzinas para os Time-Outs, 
verifiquem que existem em número suficiente (recomenda-se que numa 
Mesa Oficial existam pelo menos 4 pessoas, e que existam 2 buzinas)? As 
buzinas funcionam? 

• O equipamento da mesa deve incluir: 
• Cronometragem electrónica para o Tempo Geral (ou na sua ausência 

um cronómetro manual) 
• Cronometragem electrónica para o tempo de posse de bola/ataque 30” 
• Cronometro para os time-outs (se não estiver incluído no sistema de 

cronometragem electrónica) 
• Actas e esferográficas para preenchimento de actas 
• Bandeiras (Branca, azul, vermelha, amarela) 
• Apito, ou outro sistema sonoro 
• Marcador electrónico (ou outro tipo de marcador em que se possam 

visualizar os resultados e golos) 
• Toalha ou algum tipo de pano para manter a mesa e equipamentos 

secos 
• Buzinas (se forem o sistema usado para anunciar o pedido de um 

Time-Out) 
•  Os cartões foram verificados, as listagens das equipas entregues e a acta 

está preenchida de forma correcta? 
• As bolas estão prontas para o jogo e correctamente cheias? 
•  As bolas suplentes estão prontas e foram entregues às pessoas correctas 

(juízes de golo, mesa, banco de suplentes, etc.)? 

• Levem o equipamento oficial que corresponda à FPN ou a cada Associação. Em 
quase todas o equipamento segue o regulamentado e é branco. Isto quer dizer 
blusa, pólo, t-shirt ou camisa branca (existindo já algumas excepções), calças da 
mesma cor, calçado desportivo que também deve ser de cor branca, não podendo 
ser, por exemplo, chinelos ou calçado de piscina. Deve-se transmitir uma imagem 
de seriedade, que começa pela uniformidade nos equipamentos. No caso de 
Torneios e jogos Internacionais poderão, eventualmente usar a T-shirt do Torneio, 
desde que aprovado pelo CA e todos os elementos a usem. 

• Procurem não ter conversas “muito amigáveis” com componentes das equipas 
que vão participar no jogo – continuamos com o aspecto da imagem a transmitir – e 
recordem o ditado que “a mulher de César não deve ser só honrada, mas deve 
parecê-lo”. Que imagem se transmite a um jogador a quem, possivelmente, dentro 
de um pouco vamos ter de assinalar uma entrada incorrecta, se antes do jogo nos 
viram em amena cavaqueira? Já sabem o que os adversários vão pensar quando, 
por exemplo, a entrada é claramente irregular e não assinalamos nada. Podemos e 
devemos ser amigos de todos, mas quando estamos num jogo nós somos os 
árbitros e eles são jogadores, delegados, treinadores, etc. 

• Apresentem-se aos árbitros do jogo e falem com eles sobre possíveis incidentes 
que possam ocorrer no jogo, sobre a forma como gostariam que lhos indicassem. 
Por exemplo, se ocorre alguma anomalia, devemos comunicar imediatamente ou 
num momento oportuno do jogo? Devemos usar apito ou buzina? 

• Que todos os elementos da Mesa (com a excepção dos juízes de golo) levem o 
seu apito e uma caneta, não o colocando no bolso das calças mas sim em cima da 
mesa e à mão. Mesmo sabendo que no Campeonato Nacional é obrigatório ter 
cronometragem electrónica, que já tem os seus próprios sinais acústicos, pode 
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acontecer que, infelizmente, não funcione no momento oportuno. Neste caso há 
que actuar o mais rapidamente possível e é por isso que devemos ter o apito à 
mão. Relembro que antes do jogo devemos ter testado todos os instrumentos. 

• Mesmo que a responsabilidade de preencher a acta antes do início do jogo seja 
do secretário (com a supervisão dos árbitros), não é nada de extraordinário se for 
ajudado pelos outros Oficiais, nem que seja por uma questão de companheirismo e 
solidariedade. 

• Quando termine o encontro, não devem desaparecer imediatamente. Devem 
esperar um momento oportuno, para o caso de ser necessário registar incidências 
– Nunca se sabe o que pode acontecer! 

• Nas fases de apuramento, em que se realizam vários encontros seguidos, se 
querem sair para se refrescar um pouco, há que ter em conta que se deve 
regressar à mesa antes da hora de início do jogo. Não se pode atrasar um jogo 
porque os Oficiais de Mesa não estão preparados. 

• Se está como espectador de um jogo e, por qualquer motivo, falta um elemento da 
Mesa e os árbitros pedem a colaboração, devem prestá-la. 

 

DIREITOS   

 

Como não há só obrigações, vamos ver quais os direitos dos Oficiais de Mesa em todos 
os jogos em que actuem (sugiro também que consultem o ficheiro acima referido, com o 
Anexo ao regulamento FPN): 

• Como representantes da Associação Regional ou Conselho Nacional de 
Arbitragem que os convocou para a celebrar Mesa nesse jogo, devem ser 
respeitados. Se alguns dos elementos das equipas que vão disputar esse jogo, ou 
numa Fase de Qualificação algum componente de uma das equipas que nela 
participem, cometer algum tipo de falta de respeito, insultar ou agredir (ou tentar), 
os árbitros do encontro devem fazer relatório de jogo e enviar ao Conselho de 
Disciplina.  
Se por qualquer motivo os árbitros não tiverem presenciado os feitos, o Oficial em 
causa (ou os Oficiais) deverão explicar-lhe detalhadamente o sucedido, para que 
seja bem detalhado no relatório de jogo a enviar ao Conselho de Disciplina da FPN, 
que analisará o relatório de deliberará sobre as sanções a atribuir. 

• A Associação Regional e/ou o Conselho De Arbitragem da FPN colocará à 
disposição das equipas de arbitragem vestuário digno, tanto masculino como 
feminino (calças e pólo ou camisa/camisola).  

• Receber os subsídios de arbitragem e de deslocação (e diárias ou subsídios de 
alimentação, se for o caso) como está estipulado pelas Associações ou FPN. 

• Dispor de um local adequado e dos meios necessários, no caso da piscina, para 
poder desenvolver o trabalho para o qual foi nomeado 

• No caso de terem sido “repescados” do público por ter faltado algum elemento, é 
lógico que não terão nenhum equipamento, mas estão no seu direito de cobrar os 
subsídios estabelecidos. Não podem é cobrar as deslocações, se existirem. 
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• Receber por parte da sua Associação Regional as normas de aplicação, 
interpretação das regras, mudanças de Regulamento ou qualquer tipo de 
informação que tenha sido enviada pelo Conselho Nacional. 

• Têm direito a receber cursos de formação e de reciclagem, quer sejam 
organizados pela sua Associação ou pelo Conselho Nacional de Arbitragem, 
(sempre que a Associação lhos tiver pedido). 

  

FUNÇÕES DOS JUÍZES DE GOLO  

 

As funções dos juízes de golo estão perfeitamente especificadas no artigo WP 8 do actual 
Regulamento da F.I.N.A. 

Durante um jogo acontece muitas vezes que o Juiz assinala lançamento livre para o 
Guarda-Redes e o árbitro assinala canto, ou vice-versa. É lógico perceber que um dos 
dois se enganou. Segundo a posição que o Juiz de Golo ocupa no campo, é possível que 
quem tenha visto melhor a jogada tenha sido o árbitro, apesar de nem sempre ser o caso. 
O Juiz de Golo, se repara que o árbitro não muda de decisão, deve baixar os braços e 
permitir que a decisão final seja exclusivamente do árbitro, que segundo o Regulamento, 
é quem tem o poder de decisão. 

Mais grave é quando o Juiz de Golo concede um golo e o árbitro não o assinala. Se tem a 
certeza que a bola passou, na totalidade, a linha de golo, devem assinalar. No entanto, se 
o árbitro persiste em não o conceder, baixam os braços e deixam que seja da 
responsabilidade do árbitro conceder ou não o golo. 

De igual modo existe o costume de não levantar o braço se, no início dos períodos 
os jogadores não estão devidamente alinhados. Isto é incorrecto e não está 
indicado no Regulamento. O que se deve fazer é um movimento com o braço para que 
os jogadores, que não estão correctamente alinhados, recuem. 

No início dos períodos, se houver uma falsa partida, deve manter-se o braço estendido ao 
alto, para que os árbitros o possam ver de forma clara e visível. 

Deve estar muito, mas MUITO seguro que as reentradas de um jogador expulso, ou do 
seu substituto, ou de um suplente, foram incorrectas antes de as assinalar. A posição 
que o Juiz de Golo tem não é, talvez, a mais adequada para o poder ver claramente com 
certeza. Está situado no lado oposto ao da zona de reentrada e com a baliza no meio. 
Indicar uma destas infracções sem ter a certeza absoluta pode mudar o rumo do 
jogo, em alguns momentos. Por tudo isto é que, se tiver a mais pequena dúvida, se deve 
abster de o indicar. 

O Juiz de Golo deve sentar-se correctamente na cadeira que lhe foi destinada e 
antes do início do encontro deve colocar as bolas de reserva na posição que lhe 
seja mais cómoda para as poder lançar de imediato sempre que o árbitro lho 
indicar, com a maior rapidez possível (à direita se for dextro ou à esquerda se for 
canhoto, ou na posição em que lhe seja mais fácil e rápido manuseá-las). É MUITO FEIO 
ver um Juiz de golo recostado na sua cadeira e, quando deve lançar uma bola, 
andar desesperado à procura dela. As bolas que saiam do seu alcance durante o 
decorrer do jogo, não as deve ir buscar quando se acabarem as que tem de reserva (se 
acabarem).  
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Um Juiz de Golo não deve abandonar nunca o seu posto durante o decorrer de um 
período de um encontro – a não ser, excepcionalmente, por um motivo de força maior. Se 
a equipa quer ter mais bolas disponíveis (para um possível contra-ataque), deve 
encarregar algum dos jogadores da equipa de as ir buscar. 

 

Como deve sinalizar o Juiz de Golo: 

Levantando claramente e com firmeza o braço que corresponda ao que quer assinalar 
naquele momento (Inicio de período, lançamento de baliza ou canto = V; para indicar uma 
entrada incorrecta de um jogador excluído ou seu substituto, ou um início de período 
incorrecto = W; Para indicar um lançamento de baliza ou canto = X) 

 

Ao assinalar um golo, levantando ambos os braços e cruzando-os acima da cabeça. 

 

 

FUNÇÕES DO CRONOMETRISTA DO TEMPO GERAL  

 

O Cronometrista Geral (as suas funções estão reflectidas no WP 9), entre outras funções, 
deve controlar o tempo efectivo de jogo em cada um dos períodos do encontro, os tempos 
de descanso entre eles, a duração dos Time-Outs e o tempo de expulsão de 20” 
(segundos) dos jogadores. 

Como tal, as funções são claras. O que talvez não seja tão claro é a forma de as fazer. 

A seguir vou tentar esclarecer como se devem executar cada uma das suas funções. 

 

Quando se deve colocar em marcha o cronómetro geral? 

• No inicio de cada período do encontro, ou de qualquer período do prolongamento. 
Depois do árbitro apitar para dar início ao encontro e deixe cair a bola na água, o 
cronómetro geral será posto em marcha quando um dos jogadores que foi à disputa 
de bola a toque. 
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• Depois da marcação de um golo, quando o árbitro reinicie o jogo com uma 
apitadela, no momento em que se coloca a bola em jogo. 

• Depois da marcação de um pénalti, quando o árbitro apita para que seja marcado 
e baixando simultaneamente o braço, como indica o Regulamento, na sua regra 
WP 23.3 

• Nos lançamentos de baliza, quando a bola é posta em jogo pelo Guarda-Redes, 
ou pelo jogador que está a actuar como Guarda-Redes (se ele estiver expulso por 
20”). 

• Nos cantos, quando o jogador encarregado da marcação colocar a bola em jogo 

• Nos lançamentos neutros, quando um jogador tocar a bola depois do árbitro a ter 
lançado à água. 

• Depois de um Time-Out, quando o árbitro apitar para que se coloque a bola em 
jogo e o jogador encarregado da marcação a fizer. 

• Depois de qualquer paragem de jogo, seja por que razão for, ao dar-se o reinício 
pelo jogador encarregado de o fazer. 

• Depois de assinalar uma falta ordinária ou uma falta de expulsão. Este ponto foi 
colocado em último lugar devido à sua importância � por isso será mais detalhado 
a seguir. 

É muito importante que o Cronometrista Geral saiba as regras WP 19.1 e WP 19.4.  

Vamos recordá-las: 

WP 19.1 - Um lançamento livre será marcado no local onde ocorreu a falta excepto: 
(a) Se a bola se encontra mais afastada da baliza da equipa que defende, o livre será marcado do local 

onde se encontra a bola; 
(b) Se uma falta é cometida por um jogador defensivo dentro da área de 2 metros, o livre é marcado da 

linha de 2 metros do lado contrário onde a falta foi cometida ou, se a bola se encontra fora da área 
dos 2 metros, a falta é marcada do local onde está a bola;  

(c) Sempre que as regras indiquem o contrário.  

Um livre marcado de uma posição incorrecta deverá ser marcado de novo. 

WP 19.4 - As faltas deverão ser marcadas de forma a permitir que os jogadores observem a bola a sair da 
mão do executante, a quem será também, permitido, após a marcação, conduzir ou driblar a bola antes de a 
passar a outro jogador. A bola encontra-se imediatamente em jogo quando sai da mão de quem marca a 
falta. 

[Nota: Quanto ao método para marcação, ver nota a WP 16.2.] 

Este ponto é IMPORTANTÍSSIMO pois deve ser aplicado em cada falta ordinária e 
em cada expulsão. Durante o decorrer de um jogo existem bastantes faltas (ordinárias 
ou de expulsão) e uma má interpretação ou execução pode dar como resultado final que 
se jogue muito mais (ou muito menos) tempo do que o que deveria ter sido jogado. 

Uma vez que já vimos quando devemos colocar em marcha o cronómetro geral, vamos 
agora ver quando se deve parar. 

O Cronometrista Geral deve parar o cronómetro: 

• Quando o árbitro pare o jogo através de uma apitadela. 
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• Quando o jogo é interrompido pelo Cronometrista dos 30”, ao terminarem os 30” 
de posse de bola da equipa que está a atacar. Quando existe cronometragem 
electrónica, esta paragem é feita automaticamente. Mas como nem sempre isto 
acontece, este é um dos aspectos a testar antes do início do jogo. 

• Quando o jogo seja interrompido por um dos Secretários, seja porque razão for, 
ou para avisar os árbitros de uma anomalia ou porque se concedeu um Time-out. 

Além disto, o Cronometrista Geral tem ainda outras funções e obrigações: 

• Controlar o tempo de descanso entre cada um dos períodos do encontro. Ao 
finalizar um período colocará em marcha o cronómetro manual e quando faltarem 
30” para que se termine o tempo de descanso entre os períodos avisará, através de 
apito ou sinal acústico curto. Ao finalizar o tempo de descanso, voltará a avisar, 
desta vez com um sinal longo e forte. Se existir cronometragem electrónica e esta o 
fizer automaticamente, não será necessário fazê-lo (como é óbvio). Recordo que os 
tempos de descanso são de dois minutos entre o 1º e o 2º e entre o 3º e o 4º 
período e de 5 minutos entre o 2º e o 3º período; se houver lugar a prolongamento 
o tempo de descanso no final do 4º período é de 5 minutos e de 1 minuto entre a 1ª 
e a 2ª parte do prolongamento 

• Nos Time-Outs, quando forem concedidos, colocará em marcha um cronómetro 
manual. Aos 45” avisará que a finalização está próxima, através de uma apitadela 
curta. No final do Time-Out fará o aviso a través de uma apitadela forte e mais 
longa que a anterior. 

• Avisar o secretário indicado a reentrada próxima de um jogador expulso. Se a 
cronometragem é manual deve avisar dos últimos 5 segundos, para que no 
momento exacto o referido secretário dê sinal de entrada ao jogador expulso. 

• Quando se entra no último minuto do 4º período de jogo, ou no 2º do 
prolongamento (se houver), deve avisar desse facto. Recomenda-se que se utilize 
uma campainha ou sineta, das que se usam nas provas de Natação, ou com um 
apito com um som diferente do que é usado pelos árbitros ou ainda através de uma 
voz clara, alta e forte. Se existir sistema de som pode e deve fazer-se através dele. 
O QUE NUNCA SE DEVE FAZER É ASSINALAR O ÚLTIMO MINUTO COM O 
APITO OU SINAL ACÚSTICO igual ao que se utiliza para assinalar qualquer 
incidência durante o jogo (buzina, etc.). 

Penso que ficam bem detalhadas as funções, assim como o quando e a forma de se 
fazerem. No entanto é frequente que durante um encontro só exista um secretário (é 
mesmo habitual no nosso país), e que seja um jogo “movimentado”, em que há muitas 
expulsões e em que, num determinado momento, o secretário está a anotar alguma 
incidência na acta e se deve dar entrada a um jogador expulso, pois vão-se cumprir os 
20” de tempo de expulsão. Mesmo que não seja a sua função, nem obrigação do 
Cronometrista Geral, este deve ajudar o seu companheiro, levantando a bandeira 
correspondente, no momento oportuno. O companheirismo não é inimigo da eficácia e 
devemos pensar que talvez um dia nos podem devolver o favor. 

Também ocorrem alguns casos em que o jogador que vai repor a bola em jogo, depois de 
uma falta, se atrasa a fazê-lo e os árbitros não sancionam essa acção como perca de 
tempo.  

Nestes casos, o Cronometrista Geral colocará o tempo em marcha, já que pode ser que o 
jogador tenha colocado a bola em jogo e ele não se tenha apercebido.  
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O que não pode  acontecer é que um árbitro não sancione como perda de tempo um 
reposição da bola em jogo e que se veja o cronómetro, sobretudo se é electrónico, 
parado! Dá muito má imagem e parece que a Mesa sabe mais que o árbitro, mas a 
autoridade máxima de um jogo, e quem toma sempre as decisões em qualquer caso, são 
os árbitros. Esta indicação também é válida para o Cronometrista dos 30”. 

 

FUNÇÕES DO CRONOMETRISTA DE 30”  

 

A função do cronometrista de 30” é, talvez, a mais importante. Tem de ser um oficial ou 
árbitro que conheça muito bem o Regulamento e entenda perfeitamente tudo o que os 
árbitros estão a sinalizar. 

Pode acontecer, no caso de existir cronometragem electrónica (actualmente obrigatória 
em todas as provas Nacionais), que o cronometro dos 30” esteja sincronizado com o 
Tempo Geral, de forma a que arrancam e param em simultâneo. Nesta situação, o 
Cronometrista dos 30” só o deve reiniciar (colocar a zero), já que não precisa de se 
preocupar com coloca-lo em funcionamento ou pará-lo. 

Se não existir cronometragem electrónica ou se esta funcionar em módulos 
independentes (o Tempo Geral funciona separadamente dos 30”), a função de o parar e 
colocar em funcionamento é exactamente igual à do Cronometrista do Tempo Geral. Não 
vou estar aqui a repetir tudo, pois basta ver o ponto anterior. 

Em qualquer caso, o mais importante que o Cronometrista dos 30” deve saber é quando é 
que deve colocar o cronómetro a “zero”. 

Isto acontece num dos seguintes casos: 

• Quando se assinala uma expulsão. 

• Quando se assinala um canto. 

• Quando se assinala uma bola neutra. 

• Quando se assinala um pénalti. 

• Ao finalizar, ou antes de se iniciar um período do encontro. 

• Quando se assinala uma falta contra a equipa que está a atacar e que tinha a 
posse de bola. 

• Quando um jogador da equipa contrária recupera a posse de bola. Mas neste 
aspecto há que ter atenção a dois aspectos MUITO importantes: 

1. A primeira é que desviar, passar ao lado, dar um toque na bola, NÃO É 
TER POSSE DE BOLA. Deve-se ver claramente que o jogador interceptou a 
jogada e teve clara posse de bola. 

2. A segunda coisa que se deve ter em conta é que o árbitro está a aplicar a lei 
da vantagem e que, às vezes, quando assinala a falta o jogador contrário já 
começou a jogar a bola. Esta situação é mais complicada de julgar, mas se 
esperarmos BREVES INSTANTES antes de voltar o cronómetro a “zero”, é 
possível que esta situação já não ocorra. Devem ser BREVES INSTANTES e 
só fazer nos casos das jogadas em que esta situação possa vir a ocorrer. 
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3. Quando a bola sai da mão do jogador que remata à baliza. 

4. Quando, depois de um remate, a bola embate nos postes, travessa superior, 
guarda-redes ou é receptada por algum jogador. 

Relativamente aos pontos 3 e 4, darei algumas explicações de jogadas clássicas que, 
infelizmente, nem sempre se resolvem correctamente. 

Para recordar tudo, deixo aqui um artigo das Regras em que se fala neste assunto: 

WP 20.17 – Uma equipa reter a posse de bola durante mais de 30” (segundos) de tempo útil, sem rematar 
à baliza adversária. O cronometrista, encarregue do tempo de posse de bola, deverá recomeçar novo 
período de 30” (segundos): 

(a) quando a bola sair da mão do jogador que remata à baliza. Se a bola ressaltar para o campo de jogo 
após embater nos postes, trave ou guarda-redes, o tempo de posse de bola só recomeçará quando 
uma das equipas ganhar a posse da bola; 

(b) Quando a bola ficar na posse da equipa adversária. “Posse” não inclui o facto de a bola ser 
meramente tocada, durante o voo, por um elemento da equipa adversária; 

(c) Quando a bola é posta em jogo, após a atribuição de uma falta de exclusão, pénalti, lançamento de 
baliza, canto ou livre neutro. 

Cronómetros visíveis deverão mostrar o tempo de forma decrescente (isto é, apresentando o tempo de 
posse de bola que resta.) 

[Nota: Os cronometristas e os árbitros devem decidir se houve ou não remate à baliza, contudo é aos 
árbitros que compete a decisão final.] 

No entanto, se alguma vez se colocar o cronómetro a “zero” num momento errado, 
há que reconhecer o erro (errar é humano) e emendar a falha. Deve-se avisar o árbitro, 
se for um momento oportuno (não o fazer se um jogador está quase a rematar à baliza ou 
numa jogada de mais um, em que a posição se vê que é claramente favorável à equipa 
atacante), isto é, nunca numa situação em que se possa prejudicar a equipa atacante. 
Nestes casos, quando for oportuno, avisa-se o árbitro do erro, indicando os segundos 
que, na opinião do Cronometrista, estavam no cronometro de 30” no momento da falha. 

Com a cronometragem manual é fácil disfarçar uma falha, pois ninguém vê como está o 
cronómetro de 30”. O perigoso é a cronometragem electrónica, pois todos podem ver o 
tempo que a equipa ainda tem de posse de bola e a falha quando o colocamos a “zero” 
num momento incorrecto. 

Se estivermos atentos ao jogo e não nos distrairmos, é praticamente impossível 
que nos enganemos. 

Ser cronometrista de 30” é uma das posições mais delicadas. Por isso bom trabalho 
e espero que nunca vos aconteça um destes casos. 

Vamos ver algumas jogadas típicas, em que não se executam bem as funções do 
Cronometrista dos 30”. 
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Ponto Um 

Ponto Dois 

Ponto Três 

Baliza 

Primeiro Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto Um: Lugar a partir do qual se faz o remate à baliza. 

Ponto Dois: A bola, depois do remate, é defendida pelo guarda-redes ou ressalta dos 
postes ou da trave da baliza. 

Ponto Três: Depois do ponto dois, a bola fica no ponto três, ou seja, longe da baliza. 

Nesta situação, no ponto um e no ponto dois o cronómetro deve ser colocado a “zero”. 
Quando, no ponto três, um jogador (quer seja atacante ou defensor) tome posse da bola, 
deve-se colocar novamente o cronómetro a “zero”. Até este momento a bola não estava 
na posse de nenhuma equipa, portanto não é lógico que o tempo que possa ter decorrido 
até um jogador chegar à bola (por vezes podem chegar a ser entre 4 a 6 segundos) seja 
considerado como tempo de posse de bola pela equipa que chegar primeiro à bola, 
fazendo com que perca preciosos segundos de tempo de ataque. 

 

Segundo exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto Um: Lugar a partir do qual se faz o remate à baliza. 

Ponto Dois: A bola é defendida pelo guarda-redes que, ao ser pressionado por um 
jogador atacante, para não cometer falta, a atira para longe da baliza. 

Ponto três: Lugar em que ficou a bola, depois da acção descrita no ponto dois. 

Ponto Um 

Ponto Dois 

Ponto Três 

Baliza 
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Neste caso, nos pontos um e dois deve-se colocar o cronómetro a “zero”. No ponto três, 
se o primeiro jogador a chegar e ficar com a posse de bola for um jogador da equipa que 
defende, não se pode colocar a “zero”. Isto é lógico, pois o guarda-redes já tinha 
controlado a bola e foi ele que a lançou para longe de onde estava e se é um jogador 
defensivo, companheiro do guarda-redes, que fica com a posse de bola, não mudou a 
posse, por isso segue a contagem dos 30”. Se for um jogador da equipa que ataca que 
chega primeiro e ganha a posse de bola, existe mudança de posse de bola e volta a 
colocar-se o cronometro a “zero”.  

Podem parecer exemplos estúpidos, mas a verdade é que isto acontece varias vezes 
durante um jogo, principalmente o primeiro exemplo, e estamos só a falar de 4 a 6 
segundos. Este tempo é extremamente importante pois, se falarmos em termos 
matemáticos, estamos a falar de 10 ou 20% do tempo de posse de bola, o que significa 
MUITO TEMPO. 

 

FUNÇÕES DOS SECRETÁRIOS  

 

Na Mesa de um jogo podem existir um ou dois Secretários. As suas funções, como é 
lógico, são diferentes. No caso de só existir um secretário (o habitual a nível nacional), 
este deve realizar as funções correspondentes aos dois secretários.  

No ponto WP 10.1 das Regras estão especificadas as funções de cada um dos 
secretários. Para o Primeiro secretário estão no ponto a) e para o Segundo Secretário 
estão nos pontos b), c) e d).  

Vamos recordar quais são estas funções: 

WP 10.1 - Os deveres dos secretários são: 
(a) manter o registo da acta de jogo, incluindo os jogadores, o resultado, os descontos de tempo, as 

expulsões, as faltas de pénalti e as faltas pessoais atribuídas a cada jogador; 
(b) controlar os períodos de exclusão dos jogadores e assinalar o final do período de exclusão 

levantando a bandeira apropriada, excepto se o árbitro assinalar a reentrada desse jogador (ou do 
seu substituto) quando a sua equipa tiver reconquistado a posse da bola; 

(c) assinalar com a bandeira vermelha e com um apito uma entrada incorrecta de um jogador ou de um 
substituto (incluindo depois do sinal do juiz de golo relativamente a uma reentrada ou entrada 
incorrecta). Este sinal serve para parar imediatamente o jogo; 

(d) assinalar sem demora a terceira falta pessoal de um jogador, da seguinte forma: 
 - com a bandeira vermelha se a terceira falta for uma falta de exclusão; 
 - com a bandeira vermelha e com um apito se a terceira falta for um pénalti. 

A estas funções há que acrescentar que o Primeiro Secretário deve anotar e controlar 
os Cartões Amarelos e Vermelhos que se possam exibir aos oficiais de cada equipa, 
que não está reflectido nas Regras, mas que está indicado nas Normas de Aplicação. 

Isto é, o Primeiro secretário preenche a acta com tudo o que deve nela ficar anotado e o 
Segundo Secretário controla. Isto quer dizer que os Secretários devem trabalhar em 
conjunto, e concentrados – isto é FUNDAMENTAL para que o jogo se desenrole com o 
máximo de eficácia. Se só existe um secretário, este deve executar as duas tarefas, 
portanto deve estar 100% concentrado; Como é lógico, aqui deve-se aplicar o que já foi 
falado anteriormente sobre companheirismo. 



PPaauullaa  CCrruuzz  --  MMaaiioo  22000088    22 

Exemplo: 
 
Aqui temos 
anotados os 
jogadores que 
tem duas faltas 
pessoais. 
Podemos ver 
que o 2 Branco 
e o 9 Azul já 
tiveram 3 faltas 
pessoais, por 
isso é que os 
traçamos. 

No final deste Manual veremos mais detalhadamente como se deve preencher uma 
acta da FPN.  

Para o Segundo Secretário é aconselhável que leve outra acta ou folha de papel, em que 
anotará as expulsões e os golos que os jogadores marcarem, para cada um dos períodos 
de jogo. Por exemplo, deve anotar o número do jogador que marcar um ou mais golos em 
cada parte, as expulsões ou pénaltis com que um jogador foi castigado para que, no final 
de cada período, possa ditar o total ao Primeiro secretário e ambos verifiquem todas as 
incidências desse período, para controlarem se houve algum engano (seja por omissão 
ou excesso). 

 

Com este exemplo podemos detectar, só com 
um olhar e muito rapidamente, todos os 
jogadores que já tem duas faltas pessoais. 
Assim, quando se lhes assinale uma nova 
expulsão ou falta pessoal, antes de a anotar 
na acta já podemos ver que é a terceira falta 
pessoal daquele jogador e podemos levantar 
a bandeira vermelha e fazer soar o apito se 
esta falta pessoal coincide com a marcação 
de um pénalti, sem necessidade de esperar 
que se detecte na acta, já que é mais 
demorado e mais fácil de incorrer em erro. É 
tudo uma questão de assinalar o número do 
jogador quando recebe a segunda falta 
pessoal e olhar para a lista cada vez que 
exista nova expulsão. 

 

Recomendo esta opção especialmente para os novos árbitros e oficiais, pois o tempo de 
reacção a anotar na acta é maior. Desta forma, basta que se vá anotando, numa folha ao 
lado, os jogadores com a segunda falta e, antes de anotar na acta (não esquecer que na 
nossa realidade muitas vezes só temos um Secretário ou uma pessoa na mesa), levantar 
logo a bandeira vermelha e traçar na folha o jogador que acabou de receber a terceira 
falta. 

 

Outro Exemplo: 

Os golos que marcam os diferentes jogadores durante o jogo. 

Neste caso, podemos ver uma forma de registar os golos, por parte do Segundo 
Secretário, que foram sendo marcados em cada período e por cada jogador. Ao finalizar 
cada período está o somatório para cada equipa. Uma vez feito este trabalho, e tal como 
veremos mais adiante, o Segundo Secretário indicará o registo ao Primeiro secretário. 

Pode ser feito algo similar com os cartões e os tempos mortos que se assinalem ou sejam 
pedidos, respectivamente. 

Volto a dizer que isto são só exemplos, pois pode ser feito de muitas outras 
maneiras. Todas as maneiras são válidas, desde que cumpram a sua missão. 
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Seguindo com este último exemplo, podemos ver que ao ir marcando os golos se assinala 
o número do jogador (se não havia marcado ainda nenhum golo nesta parte) e marca-se 
com uma cruz, um pauzinho, etc. Ao finalizar cada período, recontam-se as marcações e 
indica-se ao Primeiro Secretário: Brancos – dois do nº 2, um do nº 5, um do nº 3 e dois do 
nº 9 e o Total dos Brancos foram 6 golos; Azuis – Um do nº 5, um do nº 19, etc…. Uma 
vez que isto foi feito e confirmado pelo Primeiro Secretário, traçamos aquilo que já 
indicámos e prepara-se o período de jogo seguinte, anotando-se o total parcial do período 
que acaba de finalizar. 

Há que realçar que nas actas da FPN já estão contemplados os eventuais 
prolongamentos, por isso os golos que se possam marcar nestes períodos devem aí ser 
marcados (no caso de actas que não tenham contemplado o espaço para os 
prolongamentos, devem os golos destes períodos extra ser contemplados junto com os da 
4ª parte – quanto mais não seja por uma questão de espaço). Se necessário, no 
desenvolvimento de jogo deve ser indicado que a 4ª parte finalizou e que a seguinte é a 
primeira do prolongamento – principalmente pelo tempo do Cronómetro. 

No nosso caso, como a maioria das vezes o Secretário tem igualmente o tempo geral ou 
acumula as funções de Primeiro e Segundo Secretário, podemos tentar acelerar o 
processo de marcação de faltas pessoais e de golos, colocando logo as expulsões 
na acta, nas respectivas áreas e, quando vemos que um jogador já tem 2 faltas, 
estaremos especialmente atentos para que, nesse caso, em vez de se iniciar o 
preenchimento pelo tempo em que ocorreu a incidência, se comece pela marcação 
da falta pessoal na zona respectiva, levantando imediatamente a bandeira vermelha 
(aliás, se adoptarem este procedimento durante todo o jogo não terão problemas em 
levantar as bandeiras). 
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CABEÇALHO 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPAS 

DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

FALTAS E GOLOS POR 
JOGADOR 

RESULTADOS PARCIAIS/FINAL 
ASSINATURAS ARBITROS 

TEMPOS REENTRADA 

Para a marcação dos golos, sugiro que vão marcando com uma pinta MINUSCULA na 
respectiva área (de marcação de golos por jogador e período) e no final do período 
bastará contarem as pintas e colocar o algarismo que corresponde ao número de golos 
marcados).  

Na formação de preenchimento de actas que anexo a este manual, poderão ter uma ideia 
melhor sobre estes exemplos. 

Cada pessoa que esteja na função de Primeiro ou Segundo Secretário poderá 
actuar da maneira que mais lhe agradar ou se sinta mais à-vontade; a forma é 
perfeitamente indiferente. O que realmente importa é que seja feito com uma 
metodologia que reduza a possibilidade de erro para o mais próximo possível de zero. 
Por vezes pode parecer que dar um golo a mais ou a menos a um jogador possa não ter 
nenhuma importância, mas esse golo a mais ou a menos pode representar, para esse 
jogador, ser o melhor marcador de uma competição (ou não). Por isso podemos ver que 
tem muita importância, não para nós ou para o jogo em concreto, mas sim para terceiras 
pessoas. 

 

A ACTA, AS SUAS PARTES E O RELATÓRIO   

 

Em seguida apresento a acta de Pólo Aquático que se utiliza actualmente nos jogos 
organizados pela Federação Portuguesa de Natação e dirigidos pelos árbitros nomeados 
pelo Conselho de Arbitragem. 
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De um modo geral ela pode ser dividida em 4 grandes áreas (Cabeçalho; Informação das 
equipas – com o nome dos jogadores e oficiais e as suas faltas pessoais e golos; 
Resultados parciais e final junto com as assinaturas do delegado e dos árbitros e a parte 
principal, com a zona onde se descreverão todas as incidências do jogo, a que chamei 
Desenvolvimento do Jogo), mas para um trabalho mais aprofundado e mais claro optei, 
neste manual, por dividir a acta em mais partes, para uma melhor compreensão.   

Com o tempo seguramente que vão aparecer mais coisas, que tentarei acrescentar à 
medida que forem sendo aplicadas. É lógico considerar que irão aparecer novos modelos 
de actas, mas penso que nesta explicação já se incorporam os conceitos base para 
futuras actas.  

O que se deve ter sempre em conta é que, se não existir um lugar indicado para alguma 
incidência, as ocorrências estejam inscritas de maneira a que sejam de fácil leitura, claras 
e eficazes. 

 

RELATÓRIO 

 

 

 

Está em  http://arbitragemwppt.googlepages.com/PREENCHIMENTODEACTAS.pdf, ou 
no blog:  http://arbitragemwppt.blogspot.com/, a apresentação em PowerPoint sobre o 
preenchimento da acta de jogo de Pólo Aquático, mas vamos também falar em detalhe 
como se deve preencher cada uma das partes da acta de jogo. 
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COMO PREENCHER A ACTA  

 

Para preencher a acta, vamos falar de cada uma das suas partes individualmente, 
mostrando como as preencher. 

O ideal seria preencher com máquina de escrever, mas na falta dela deve-se escrever à 
mão, com letra de imprensa clara e legível, usando uma caneta do tipo esferográfica (para 
que passe bem para as duas cópias). 

Antes de se começar a preencher a acta, deve-se pedir ao delegado de cada uma das 
equipas a listagem dos jogadores (com os nomes e números dos 13 jogadores que irão 
participar no encontro, treinador(es) e delegado(s)), assim como os respectivos cartões ou 
acreditações da FPN. Deve-se igualmente proceder ao reconhecimento físico dos oficiais. 
Se não os conhecemos, devemos pedir ao delegado da equipa que os identifique um a 
um. Esta última operação deve ser feita com o Primeiro secretário e os Árbitros do jogo, 
por forma a que estejam bem identificados na situação em que se tenha de lhes exibir 
cartões amarelos e/ou vermelhos (saber a quem se mostrou). 

 

CABEÇALHO  

Há que preencher todos os dados que aparecem no cabeçalho: 

 

1. Colocar o nome da Competição (Campeonato Nacional 1ª Divisão / 2ª Divisão / 
Femininos / Torneio de …. / etc.) 

2. Colocar o número da jornada a que se refere o jogo (se souberem) 

3. Colocar a categoria (seniores, juniores, juvenis, infantis) 

4. Colocar o sexo (masculino/feminino) 

5. Colocar os nomes das equipas (em 1º coloca-se a equipa que joga em casa, com o 
gorro branco, e depois a equipa visitante, de gorro azul) 

6. Colocar o nome da Piscina onde se realiza o encontro (nome que se costuma usar 
– Reboleira, Restelo, Portimão, Paços de Ferreira, etc.) 

7. Colocar o tamanho do campo de jogo (25 ou 30 metros) 

8. Colocar a data do dia em que se realiza o encontro 

9. Colocar as horas a que se iniciou o encontro 

1 2 
5 

4 3 

6 7 8 9 
10 11 

12 13 14 
15 
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10.  Colocar o nome dos árbitros (pode ser por ordem de importância em termos de 
ranking, o que chegou primeiro, o que vinha como primeiro árbitro na 
convocatória…) 

11.  Colocar o nome do(s) secretário(s) – quem faz a acta de jogo 

12.  Colocar o nome de quem fez o tempo geral (mesmo que tenha sido o secretário 
que já se tinha indicado) 

13.  Colocar o nome de quem fez os 30 segundos (mesmo que já se tenha colocado 
anteriormente) 

14.  Colocar o nome dos juízes de golo (se existirem) 

15.  Colocar o nome do(s) delegado(s) ao jogo (se existirem) 

Todas as pessoas que estejam inscritas na acta devem estar fisicamente presentes na 
piscina no momento do jogo (salvo indicação em contrário prestada pelo árbitro) 

 

CORPO  
(COMPOSIÇÃO DAS EQUIPAS + FALTAS E GOLOS POR JOGADOR) 

A composição das equipas é a parte que se preenche antes do início do encontro 

1. Colocar o nome da equipa da casa, que joga com 
gorro branco 

2. Colocar os nomes dos jogadores, de acordo com a 
lista entregue pela equipa (sempre que possível 1º e 
último nome, senão Inicial do 1º nome e o Apelido) 

3. Colocar o nome do delegado e do treinador (sempre 
que possível 1º e último nome, senão Inicial do 1º 
nome e o Apelido) 

4. Colocar o nome da equipa visitante, que joga com 
gorro azul 

5. Colocar o número do capitão da equipa (e pedir para 
assinar a acta no momento em que é feita a 
apresentação das equipas, antes do início do 
encontro) 

SUGESTÃO: Em Espanha e nos USA usam o espaço antes do nome dos jogadores para colocar os dois 
últimos algarismos do ano de nascimento do jogador. Poderia ser um processo a adoptar em Portugal e que 
permitiria um estudo mais detalhado sobre as equipas e sua composição. 

Estes são os dados básicos a preencher para se dar início ao jogo. 

Os golos e as faltas por jogador irão sendo preenchidos durante o decorrer do encontro 
(se houver Segundo Secretário são conferidas no final de cada período com a folha do 
Segundo secretário). 

Relembro que o Delegado de Campo (se existir) e os capitães das equipas devem assinar 
a acta antes do início do encontro, pois o primeiro é o responsável por manter a ordem na 
piscina e os segundos são os que confirmam que os dados que contam na acta 
correspondem aos jogadores, e são os responsáveis pela boa conduta e disciplina das 
suas equipas. 

1 
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As faltas e golos são a parte que se vai preenchendo durante o encontro: 

1. Sempre que um jogador é castigado com uma falta 
pessoal (expulsão, pénalti) deve-se colocar o 
respectivo código à frente do seu número. Deve ser 
feito imediatamente, para se detectar se atingiu o 
limite máximo de 3 faltas. (colocar os códigos de 
cada falta, separados – por “-”, “/”, etc.) 

2. No final de cada período colocar o total de golos de 
cada jogador nesse período (podem-se ir anotando 
numa folha separada, ou colocar minúsculos pontos 
na respectiva zona e no final do parcial basta 
colocar o número a que correspondem os pontos) 

3. No decorrer do jogo, sempre que uma equipa pedir 
um “Time-Out” deve-se assinalar nestes quadrados 
(aconselho a que em vez de usarem uma “X” coloquem o 
parcial em que foi pedido (por ex. 3º P) para que em caso 
de dúvida seja fácil procurar no registo de jogo) 

 

RESULTADOS PARCIAIS/FINAL 

Logo por baixo do quadro das equipas temos o quadro com os códigos a usar no 
preenchimento da acta de jogo, bem como a zona para colocar os parciais de cada 
período e onde o Delegado e os árbitros assinam, 

1. Nesta zona poderão ver todos os códigos a utilizar 
no decorrer do encontro, para preencherem a parte 
de desenvolvimento de jogo.  
CÓDIGOS ADOPTADOS ACTUALMENTE:  
B = Branco 
A = Azul 
 

1 = Golo 
2 = Exclusão 
4 = Pénalti 
5 = Expulsão com substituição 
6 = Expulsão sem substituição 
7 = Golo de Pénalti 
8 = Time-Out 
9 = Outros (por exemplo, os cartões amarelos ou vermelhos podem ser registados com este 
código e depois explicados na parte de baixo da acta e no relatório dos árbitros, incidências que 
ocorreram na piscina com uma das equipas, trocas de gorro, etc).  

2. Zona onde se devem colocar os parciais de cada período, no final dos mesmos, 
sendo que as 2 últimas linhas são para o Resultado Final ou Para o resultado após 
prolongamento, nos casos em que seja necessário (ex: 0-1 / 1-2 / 3-2 / 2-4 / 5-9 
resultado final) 

3. O árbitro que foi colocado em 1º no cabeçalho deve assinar aqui 

4. O árbitro que foi colocando em 2º no cabeçalho, deve assinar aqui 

5. Se houver delegado ao jogo, deve assinar nesta zona. 
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Sugestão: Se pensarmos em mudar as actas, porque não adoptar nesta área o modelo Espanhol, em 
que os Time-Outs estão separados por períodos e prolongamentos e existe uma área onde se indica que foi 
necessária presença policial, se houve incidências e a média de público estimada na piscina? 

Fica a proposta 

 

 

TEMPOS DE REENTRADA 

Na parte inferior da acta existe esta zona, para indicar ao Segundo secretário (ou no caso 
de não existir ao Primeiro Secretário) o tempo em que deve reentrar um jogador que foi 
expulso. 

Existem duas zonas, segundo o cronómetro geral seja, respectivamente, ascendente ou 
descendente. Em qualquer dos casos, deve-se ver os segundos a que ocorreu a expulsão 
(saída) e logo por baixo terão o número de segundos em que deve reentrar (entrada) o 
jogador expulso ou o seu substituto. 

 

1. Tempos de reentrada após uma expulsão, com cronómetro crescente. 

2. Tempos de reentrada após uma expulsão, com cronómetro decrescente. 

 

RELATÓRIO 

Só se deve preencher se, no decorrer do jogo ou ao finalizar o mesmo, houver ocorrido 
alguma incidência (os códigos 5, 6 ou 9 relativos a incidências, inscritos no 
desenvolvimento de jogo na acta). 

 Nesta situação, preenche-se o cabeçalho do RELATÓRIO com os dados que constam no 
cabeçalho da acta e em seguida anotam-se as incidências ocorridas, procurando dar o 
máximo de detalhes sobre as mesmas e SEM as generalizar. Uma vez redigido o 
Relatório, os dois árbitros devem assinar (em alguns países como a Espanha e Holanda o 
Relatório deve ser assinado pelos árbitros e pelos Oficiais de Mesa, mas em Portugal é 
assinado só pelos árbitros). 

 

DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

Nesta parte vamos aplicar os códigos atrás referidos, bem como o tempo indicado pelo 
Cronometrista Geral, para se ir fazendo o relatório das acções e incidências que 
ocorreram durante o encontro. 

2 

1 
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1. Tempo = zona onde se coloca o tempo a 
que a situação ocorreu (golo, expulsão, Time-
Out, pénalti, cartão, troca de gorros, etc.) 

2. Zona onde se coloca a cor do gorro da 
equipa implicada na situação (B = branco; A 
= Azul)1 

3. Nº = Zona onde se coloca o número do 
jogador envolvido na situação2 

4. Cód. = Zona onde se coloca o código 
referente à situação ocorrida (1 = Golo; 2 = 
Expulsão; 4 = pénalti; 5 = Expulsão com 
substituição; 6 = Expulsão sem substituição; 7 = 
Golo de pénalti; 8 = Time-Out; 9 = Outros (cartões 
amarelos ou vermelhos, trocas de gorro, etc.)3 

5. Coloca-se o resultado exclusivamente se 
a situação anotada tiver sido um golo 
(pessoalmente, quando é um Time-Out 
costumo colocar “T-O”, quando é uma 
expulsão coloco só um pequeno traço e 
quando é um cartão costumo colocar “CA” 
ou “CV” mas fica ao critério de cada um) 

 

1
- Hoje em dia assistimos cada vez mais frequentemente a equipas que tem gorros diferentes, com as cores 
da equipa em vez de serem brancos (quando são a equipa local). Nestes casos, é a equipa visitante que 
deve usar os gorros brancos. Como temos o hábito de anos de assumir que B (BRANCO) é a equipa da 
casa e A (AZUL) a equipa visitante, sempre que ocorra esta situação deve-se ter especial atenção ao 
preenchimento da acta, para não nos esquecermos de anotar as incidências da equipa visitante na zona 
Azul, apesar de estarem a jogar de branco (e estes erros, quando não estamos concentrados, podem ser 
frequentes e normais, especialmente pela falta de hábito). Eventualmente poderia ser considerado começar 
a usar códigos L (LOCAL) e V (VISITANTE) para evitar estas situações? 

2
- Ter atenção a que, quando um jogador troca de gorro com outro, devemos também corrigir 
manualmente os números deles na zona da acta que diz respeito à composição das equipas. 

3
- Sempre que se usar o código 9, deve registar-se na parte inferior da acta a incidência a que corresponde, 
bem como a equipa e o tempo de jogo (ex: aos 5.09 da 2ª parte o treinador da equipa XXXX teve um cartão 
Amarelo; aos 0:00 da 3ª parte o jogador nº 2 da equipa YYYY trocou de gorro com o jogador nº 1; etc.) 

Exemplos de situações: 

� 3.45|B|5|1|1-0  

� 6.52|B|-|8|T-Out 

� 1.23|A|4|2|---  

� 4.25|A|-|9|CA 

 

Quando as situações do jogo já não couberem na coluna da esquerda, continua-se 
na coluna da direita. 

Esta zona da acta é para ser preenchida durante o decorrer do encontro e o Primeiro 
Secretário deve faze-lo rapidamente e de uma maneira exacta e precisa, anotando todos 
os dados necessários, como veremos em seguida.  

1 
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Sempre que há uma expulsão ou Time-Out, ter o cuidado de registar imediatamente no 
campo do jogador/equipa (para não errarmos ao indicar a 3ª falta ou um pedido de Time-
Out depois de usados os regulamentares).  

No entanto, não esquecer que um mesmo jogador pode ter mais de três faltas 
pessoais.  

Mas ter ESPECIAL ATENÇÃO às cores dos gorros, para não se cair na rotina de 
Brancos em cima e Azuis em baixo.  

Insisto neste último aspecto pois a experiência (incluindo a pessoal) demonstra que por 
mais eficientes e atentos que sejamos, pode escapar-nos alguma incidência, que pode ter 
graves efeitos durante o decorrer do resto do jogo (um jogador a quem se assinale a 3ª 
falta e que na realidade só tem duas, pois anotámos por engano uma dos brancos na 
parte de cima, quando na realidade eles são a equipa visitante e devia estar no espaço 
dos “Azuis”). Podia citar muitos outros exemplos, mas volto a repetir que é importante 
estar muito atentos às cores dos gorros das equipas. 

No final de cada parcial do jogo, ter o cuidado de inutilizar a linha imediatamente a seguir 
à última ocorrência daquele parcial, de forma clara e visível (com XXXXX, com traços, 
com traços e cruzes… - para uma uniformização de critérios e de leitura de actas, 
sugere-se que se usem várias XXXXXXXXX com a altura da linha e todas seguidas) 

Finalmente, no final do jogo, inutilizar os campos que não tiverem sido utilizados nesta 
zona, através de uma linha que os trace completamente (ou de cima a baixo, ou em 
ziguezague) 

 

COMO TRABALHAR EM EQUIPA NA MESA   

 

Para se conseguir um bom trabalho durante o decorrer de um jogo de Pólo Aquático, sem 
que este seja interrompido devido a um mau funcionamento da Mesa (sem contar com o 
facto de que cada membro da Mesa deve cumprir correctamente as suas funções e 
comportar-se dignamente, não fazendo da Mesa um lugar onde decorrem amenas 
cavaqueiras durante o jogo), vou explicar passo a passo, e para cada incidência que se 
produza durante o jogo, como deve actuar cada um dos membros da mesa, para que esta 
funcione de uma forma correcta, rigorosa e com coordenação entre os seus elementos. 

O jogo irá decorrer de acordo com o critério que os Árbitros apliquem ao mesmo, e os 
elementos da Mesa devem seguir as suas instruções (que devem ter sido 
dadas/esclarecidas antes do jogo, assim como alguma interpretação ou sinal que possa 
ser feito entre eles). 

Vamos então ver como se deve trabalhar quando ocorram as seguintes incidência durante 
o decorrer de um jogo de Pólo Aquático: 

 

EXPULSÃO 
Quando ocorrer uma expulsão de um jogador (seja por 20” ou definitiva com ou sem 
substituição), devem-se realizar as seguintes operações: 
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• O Cronometrista Geral indicará o tempo a que a mesma ocorreu, para que o 
Primeiro secretário possa anotar a incidência correspondente na acta. O 
Cronometrista Geral deve seguir atento ao jogo, pois a bola será imediatamente 
resposta em jogo. 

• O Cronometrista dos 30” colocará o tempo a “zero” e deve igualmente permanecer 
atento ao jogo, pois este deverá, normalmente, seguir imediatamente a seguir à 
expulsão. Se a cronometragem é electrónica e o seu cronómetro está ligado ao 
Tempo Geral, só deve estar atento ao jogo; Se o cronómetro não está ligado ao 
Tempo Geral, deve colocar em funcionamento, como indicado mais acima nas 
funções do Cronometrista de 30”. 

• O Primeiro secretário deverá anotar na acta, na zona de Desenvolvimento de jogo 
e na linha a seguir à última incidência, todas as informações pertinentes (tempo, 
gorro, código, nº de jogador) e depois, na casa das faltas pessoas do jogador, 
indicar o código que tenha dado origem à expulsão (2, 4, 5 ou 6). 

• O Segundo Secretário deve olhar rapidamente e verificar se esta expulsão 
corresponde à terceira falta pessoal. Se for o caso, deve levantar imediatamente a 
bandeira vermelha. Anotará no “seu” registo pessoal a expulsão do jogador, 
verificará o tempo a que deve reentrar (se não for uma expulsão sem substituição) 
e quando faltarem 3 ou 4 segundos para terminar o tempo deve agarrar na 
bandeira correspondente para a levantar no momento exacto em que termine o 
tempo de expulsão. O Cronometrista Geral deve ir indicando “4, 3, 2, 1, já”, para 
indicar o momento exacto da reentrada. Isto deve ser feito principalmente se a 
cronometragem for manual. 

• Se não existir Segundo Secretário, todas as funções deste devem ser realizadas 
pelo Primeiro Secretário. Aconselho a que se anotem os jogadores com duas faltas 
numa folha separada (especialmente os novos árbitros ou os novos Oficiais de 
Mesa), que esteja bem visível. A primeira coisa que o Secretário deve fazer (no 
caso de ser o único Secretário) é ver se é a 3ª falta desse jogador e, se for o 
caso, levantar imediatamente a bandeira vermelha e depois anotar todas as 
incidências na parte do Desenvolvimento de Jogo. Nunca fazer ao contrário, pois 
pode dar origem a um erro, visto que enquanto está a escrever a acta a equipa que 
defende ganha a posse de bola e o árbitro pode dar sinal de entrada ao jogador 
expulso se ele já estivesse na sua zona de reentrada. E este pode entrar sem ter 
noção que era a sua terceira falta – o que seria um grave erro da Mesa. 

Outra forma de manter o controlo sobre as faltas, quando só existe um 
Secretário (situação habitual e frequente em Portugal) é adoptar o sistema de, 
antes de registar na parte de Desenvolvimento de Jogo as expulsões ou faltas 
pessoais, ir directamente à zona onde se anotam as faltas dos jogadores e 
marcar logo a falta. Só depois registar as incidências na zona de Desenvolvimento 
de Jogo. Isto permite que só se use a acta (sem mais papeis na mesa) e se avise 
imediatamente das terceiras faltas – TEM É QUE SER SEMPRE FEITO ASSIM, 
com o registo primeiro na zona das faltas e depois no Desenvolvimento. 

• Partindo do princípio que a equipa atacante perde a posse de bola e o árbitro 
correspondente (por norma o que estava como árbitro de ataque nessa jogada e 
passa a árbitro defensivo) não manda entrar o jogador expulso, o Segundo 
Secretário (ou na sua ausência o Primeiro Secretário) deve levantar a bandeira 
apropriada, dando-lhe sinal de reentrada no momento em que lhe competia 
reentrar, NUNCA ANTES. 



PPaauullaa  CCrruuzz  --  MMaaiioo  22000088    33 

• Partindo deste mesmo princípio, se o jogador entrasse sem a devida autorização 
do árbitro e antes que o Secretário (Segundo ou Primeiro) tenha levantado a 
bandeira correspondente, deve o Secretário (Segundo ou Primeiro) parar o jogo 
fazendo soar o apito e informar o árbitro do que ocorreu, para que este aplique o 
que está estabelecido nas Regras. 

• Se, ao ocorrer uma reentrada, seja sinalizada pelo árbitro ou pelo Secretário 
(Segundo ou Primeiro), o Juiz de Golo sinalizar que o jogador fez uma entrada 
incorrecta, deve parar-se o jogo fazendo soar o apito, o árbitro do que ocorreu, para 
que este aplique o que está estabelecido nas Regras. 

 

Pénalti  
No momento em que um árbitro assinala um pénalti, devem-se realizar as seguintes 
operações: 

• O Cronometrista Geral indicará o tempo correspondente ao momento em que se 
assinalou o pénalti. 

• O Cronometrista dos 30” colocará o cronómetro a “zero”. 

• O Segundo secretário verificará se é a terceira falta pessoal do jogador a quem se 
assinalou pénalti, e se for a terceira levantará imediatamente a bandeira vermelha 
ao mesmo tempo que faz soar o apito para sinalizar esse facto (deve fazer-se a 
substituição desse jogador antes de se marcar o pénalti). Se não tiver sido a 
terceira falta pessoal, segue-se de forma idêntica ao mencionado no ponto anterior 
(Expulsão). Recomendo novamente que se anotem os jogadores que já tem duas 
faltas pessoais. 

• O resto das funções são exactamente as mesmas que as que foram referidas no 
ponto da Expulsão, com a excepção do código a indicar que é o 4 e que não é 
necessário assinalar a reentrada do jogador sancionado. 

• Há que ter em conta o facto de um jogador expulso intervir na jogada. Nesta 
situação, ser-lhe-á assinalado um pénalti adicional, que se deverá também anotar a 
esse jogador como uma nova falta pessoal (tinha o código 2 e agora 
acrescentamos o 4). Se a primeira falta indicada já fosse a sua terceira, ele está 
expulso e, se a marcação do pénalti não resultar em golo, o seu substituto poderá 
receber o sinal de reentrada aos 20” do tempo de expulsão, não do pénalti, ou 
quando surgir a primeira das situações previstas nas Regras para uma reentrada. 

• Se o pénalti assinalado tiver sido consequência do pedido de um Time-Out pelo 
treinador da equipa que não tinha a posse de bola, deve-se anotar a incidência 
indicando o tempo, cor do gorro da equipa sancionada e na casa correspondente 
ao número colocaremos T (Treinador), na seguinte o código de pénalti (4), no 
entanto esta falta pessoal não é atribuída a ninguém. 

 

Golo  
Quando se marque um golo, devem realizar-se as seguintes operações: 

• O Cronometrista Geral indicará o tempo correspondente ao momento em que se 
assinalou o golo. 
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• O Cronometrista de 30” colocará o cronómetro a “zero”. 

• O Segundo Secretário anotará um golo ao jogador que o marcou, na sua folha ou 
acta pessoal. 

• O Primeiro Secretário fará a anotação na linha correspondente, como se indicou 
acima na explicação do preenchimento da acta. 

• Se não existe Segundo Secretário, a sua função será feita pelo Primeiro 
Secretário. 

• Se existe cronometragem electrónica, por norma, na consola do Cronometrista 
Geral está também o marcador, e este deverá atribuir este golo conseguido à 
equipa que o marcou. 

 

Time-Out  
Quando uma equipa que está na posse de bola solicita um Time-Out, deverão ser 
realizadas as seguintes operações: 

• O Primeiro Secretário comprovará na acta que se pode conceder o Time-Out e, se 
for o caso, concede mediante um toque de apito. 

Pode acontecer que o árbitro o tenha concedido em primeiro lugar, e neste caso o 
Secretário só o confirmará. No caso de ser o terceiro (ou mais) Time-Out que 
solicita, deve indicá-lo ao árbitro para que este possa sancionar a infracção. Deve 
anotar no Desenvolvimento do Jogo a incidência correspondente, tendo em conta 
que só deverá colocar o tempo, cor do gorro da equipa que solicitou e no código 
deve colocar 8. Na zona de controlo dos Time-Outs (por baixo da constituição das 
equipas e da zona de faltas pessoais, deve também indicar o período do jogo em 
que foi solicitado, como vimos mais acima no preenchimento da acta). 

• O Cronometrista Geral, uma vez que tenha sido confirmado o Time-Out, parará o 
Cronómetro Geral e porá em funcionamento o cronómetro manual para controlar a 
duração do mesmo (ou o cronómetro de Time-Out no caso das cronometragens 
electrónicas que disponham dessa opção). Aos 45”, através de um toque curto de 
apito, avisará que se aproxima o final do Time-Out. Aos 60” (1 minuto), avisará do 
término do Time-Out através de um toque de apito mais longo que o anterior, ou 
através de um sinal sonoro. 

• O cronómetro de 30”' NÃO SE DEVE POR A “ZERO”. 

 

Cartões  
Quando um árbitro mostre um cartão Amarelo ou Vermelho a um oficial ou jogador de 
qualquer das equipas, devem realizar-se as seguintes operações: 

• O tempo está parado e, se não estiver, o Cronometrista Geral e o de 30” devem 
pará-lo, como habitualmente. 

• O Primeiro secretário deve anotar a incidência na linha seguinte do 
Desenvolvimento do Jogo, anotando na zona respectiva o tempo em que ocorreu a 
atribuição do cartão, na seguinte a cor do Gorro da equipa a quem foi atribuído e na 
casa do número deverá anotar T se o tiver mostrado ao Treinador, TA se o tiver 
mostrado ao Treinador Adjunto, D se tiver sido ao Delegado da equipa, ou o 
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CA CV 

número de jogador a quem tinha sido atribuído o cartão vermelho. Em seguida deve 
anotar ao lado do nome do oficial o código do cartão (como não existe local 
indicado deve criar uma pequena caixa onde regista o código) os códigos CA 
(amarelo)      ou CV (cartão Vermelho)     Se, ao anotar a incidência do Treinador 
verificar que este já tinha um Cartão Amarelo, deve avisar imediatamente os 
árbitros mediante um toque de apito. O código a usar no caso da atribuição de 
cartões é o 9 (se for o caso de um treinador ou oficial) ou o 5 ou 6 (no caso de 
jogadores e mediante a indicação do árbitro). Realço que em Portugal não 
costumamos indicar o código dos cartões ao lado do nome dos treinadores ou 
oficiais, mas costumamos anotar na parte inferior da acta o que aconteceu quando 
indicamos o código 9 (o usado para os cartões dos treinadores e oficiais). 

• O cronómetro de 30” não deve voltar a “zero” por este motivo. Por outros motivos 
de jogo deve ir, neste caso é uma incidência independente, que se passa no banco 
e que não afecta o decorrer do jogo dentro de água. 

 

Bola neutra 
Quando for dada indicação de bola neutra por um dos árbitros (mediante um toque de 
apito), devem realizar-se as seguintes operações: 

• O Cronometrista Geral terá parado, como é lógico, o cronómetro ao ouvir o apito 
do árbitro. Reiniciará o tempo no preciso momento em que um jogador de uma das 
equipas toque na bola depois de o árbitro a ter atirado à água. 

• O Cronometrista dos 30” terá parado o seu cronómetro, se não estiver ligado ao 
cronometro geral, e irá colocá-lo a “zero”, reiniciando o tempo de ataque e de posse 
de bola quando um jogador, de qualquer uma das equipas, toque na bola depois do 
árbitro a ter atirado à água (se o seu cronómetro não for automático). 

• O Primeiro Secretário (e o Segundo) não deve fazer nada, excepto se a bola 
neutra derivar de uma expulsão simultânea de um jogador de cada equipa. Neste 
caso basta realizar o que está descrito no ponto das Expulsões. 

 

Final do período  
Quando se finalize um período, este é sinalizado de forma automática se existir 
cronometragem electrónica, ou através de um toque de apito ou sinal sonoro se a 
cronometragem não for electrónica, e devem realizar-se as seguintes operações: 

• O Cronometrista Geral, se a cronometragem electrónica não o fizer 
automaticamente, colocará em funcionamento um cronómetro auxiliar, para 
controlar o tempo de descanso entre os períodos (2 minutos entre a 1ª e a 2ª e a 3ª 
e a 4ª parte e 5 minutos entre a 3ª e a 4ª parte; se houver prolongamento o 
intervalo entre o 4º período e o 1º período do prolongamento é tamb+em de 5 
minutos e entre os períodos do prolongamento). Em qualquer situação, quando 
faltarem 30” para que se termine o tempo de descanso deve fazer soar um sinal 
acústico médio (electrónico ou apito), para indicar que o descanso está a terminar. 
No momento exacto, usando o mesmo método, deverá sinalizar que acabou o 
período de descanso. 

• O Primeiro Secretário anotará o número de golos (total) marcados por cada 
jogador, na casa correspondente ao período que estejam a jogar. 
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• O Segundo Secretário, se houver, deverá indicar os golos marcados por cada 
jogador, bem como controlar todas as faltas pessoais que se tiverem assinalado 
aos jogadores de cada equipa. De igual forma deverá verificar os Time-Out e 
cartões amarelos ou vermelhos que se possam ter exibido. 

Ter em conta que, se não houver prolongamento, na acta estão considerados 4 
períodos e o Total Final está indicado logo a seguir. Para o prolongamento só 
existe uma linha, por isso é aconselhável que os marquem numa folha à parte e 
que coloquem o total final do prolongamento nessa linha (ressalvando que nas 
incidências de jogo se deve assinalar que se trata de um prolongamento). No caso 
de prolongamento, o resultado que aparecerá nessa linha deverá ser o do 
prolongamento, sendo que no Resultado Final deveremos indicar o Resultado final 
do encontro. 

Deve em seguida rever a acta e controlar os golos por jogador e as faltas pessoais 
(expulsões ou pénaltis), os parciais de cada período, os Time-Out e cartões 
exibidos – que devem ser iguais ao número de incidências inscritas na parte de 
Desenvolvimento de Jogo.  

Relembro que, no caso de um treinador ter pedido um Time-Out quando a sua 
equipa não estava com a posse de bola, tendo por isso sido assinalado um pénalti 
à equipa, esta incidência estará anotada no Desenvolvimento de Jogo, mas não 
está assinalada a nenhum jogador. 

Se neste controlo final antes de trancar o período, os dados não baterem certo, há 
que rever a acta para encontrar o erro. 

Depois de controlado o período devemos traçar a linha seguinte que está em 
branco (na forma indicada na parte de preenchimento de actas), para indicar o 
início de um novo período, indicando que não há mais incidências a registar 
naquele período. 

• O cronómetro de 30” deve voltar a “zero”. 

 

Três minutos  
Se, no decorrer de um jogo, um dos jogadores sofrer uma lesão ou indisposição o árbitro, 
e só o árbitro, tem a capacidade de pedir três minutos de descanso, se achar que é a 
melhor opção, para avaliar se o jogador se recupera, ou não. O início dos três minutos 
será solicitado por um dos árbitros e devem ser realizadas as seguintes operações: 

• O Cronometrista Geral colocará em funcionamento o cronómetro auxiliar para 
controlar os três minutos. Quando se terminarem, deverá avisar da sua finalização 
através de sinal acústico. Logicamente, se o jogador se recuperar o árbitro poderá 
reiniciar o encontro a qualquer momento e não será necessário realizar esta última 
acção. 

• O cronómetro de 30” não deve voltar a “zero” por este motivo. 

• O Primeiro ou o Segundo Secretário tomarão nota do tempo e do jogador que 
pode estar lesionado, para o caso de ser necessário assinalar esta circunstância na 
acta no final do jogo (no caso de ser importante para a equipa afectada, 
nomeadamente para efeitos do Seguro Desportivo, ou por qualquer outro motivo). 
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Fim do jogo  
No final do jogo, o Primeiro Secretário (e o Segundo, se existir) devem realizar 
exactamente as mesmas funções que realizam no final de cada período. Um dos motivos 
para se controlar em cada período é para que, se no final do jogo existir um erro, se saiba 
que está no último período e só tenha de se rever este período em vez de toda a acta de 
jogo. Neste caso, deve rever-se todo o último período até se encontrar o erro. Deve 
anotar o total do período e o total do jogo nas casas correspondentes e traçar a acta no 
espaço de Desenvolvimento de Jogo que não tenha sido preenchido. Deve dar a assinar 
aos árbitros e verificar se é necessário fazer relatório de incidências ocorridas durante o 
jogo. 
Novamente a ressalva que na maioria dos outros países o relatório de incidência é feito 
em triplicado, sendo entregue às equipas como a acta. 

 

EXEMPLO DE ACTA PREENCHIDA  
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CONCLUSÕES FINAIS   

 

Espero sinceramente que a leitura atenta e conscienciosa deste manual vos tenha 
enriquecido e servido para aprofundar ou relembrar os conhecimentos adquiridos e a sua 
correcta aplicação. 

Espero igualmente que possa servir para se uniformizarem critérios e forma de trabalhar 
em termos de Oficiais de Mesa a nível Nacional. 

 

Apesar de tudo o que já foi dito, gostaria de relembrar, nestas Conclusões Finais, 
algumas normas gerais sobre o adequado comportamento dos membros da Mesa 
durante um jogo de Pólo Aquático: 

• A COLABORAÇÃO entre todos os elementos da mesa é uma peça 
fundamental no bom funcionamento e desenrolar do encontro. 

• A ATENÇÃO é a chave primordial durante o jogo, e em nenhum momento e sob 
nenhum argumento devem perder a visão global ou parcial do encontro (por 
exemplo, através do uso de telemóveis e sms durante um jogo de pólo 
aquático…). 

• O COMPORTAMENTO é essencial no decorrer da competição e devem evitar 
atitudes que possam desviar a atenção do árbitro do encontro que está a apitar. 

• A NEUTRALIDADE e o PROFISSIONALISMO. Isto significa que os Oficiais de 
Mesa não devem estar a aplaudir uma equipa, a gritar, a incentivar ou a fazer 
qualquer tipo de acção de apoio ou incentivo a uma das equipas participantes 
no jogo. Devem demonstrar a aparência de serem completamente neutrais. 

• A CONDUTA é extremamente importante, pois deve haver um mínimo de 
conversas na Mesa. Os Oficiais de Mesa devem prestar atenção ao evoluir do 
jogo. As conversas na Mesa devem ser restringidas aos assuntos a tratar e não 
sobre quaisquer outros assuntos. E devem desencorajar os amigos de virem até 
à Mesa, 

• A COMIDA e a BEBIDA na Mesa só devem ser consumidas nos intervalos entre 
os períodos. Em todos os outros períodos a comida e/ou bebida devem ser 
colocados de lado e num local onde não se possam entornar no equipamento 
da Mesa e nas Actas de jogo. Recomendo que a imagem da Mesa de jogo seja 
a mais simples possível, só com o equipamento, e não cheia de garrafas vazias, 
meio cheias, entornadas, etc. – PROFISSIONALISMO. 

• Os ERROS acontecem (como já se falou anteriormente, somos todos 
humanos). Muitas vezes acontecem porque o staff na Mesa não está 
completamente formado ou simplesmente não tem a certeza de algo estar 
correcto. Nestes casos devem informar imediatamente o árbitro (especialmente 
se o Tempo Geral estiver parado). É melhor resolver rapidamente alguma 
questão que possa ocasionar um ERRO ou problema, do que deixar acabar o 
período ou o jogo para a resolver. 
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SINAIS FEITOS PELOS ÁRBITROS PARA INDICAR O NÚMERO DE UM JOGADOR: 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 
 

Nota: 

A mão direita deve apresentar o número maior e a esquerda o menor. Isto é, quando um árbitro 

quer fazer para a mesa o sinal de nº 7, a mão direita apresenta os 5 dedos e a esquerda 2. 

 


