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O que acontece quando um jogador defensivo O que acontece quando um jogador defensivo 
tenta bloquear um remate com as duas mãos?tenta bloquear um remate com as duas mãos?

Se um jogador tenta bloquear um remate com as Se um jogador tenta bloquear um remate com as 
duas mãos, o jogador serduas mãos, o jogador seráá punido com um punido com um 
penaltypenalty (quando o jogador defensivo estiver (quando o jogador defensivo estiver 
dentro da dentro da áárea dos 5 metros) ou uma expulsão rea dos 5 metros) ou uma expulsão 
(quando o jogador defensivo estiver for a da (quando o jogador defensivo estiver for a da 
áárea dos 5 metros).rea dos 5 metros).
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Pode um jogador de campo, que substitui um Pode um jogador de campo, que substitui um 
guardaguarda--redes excluredes excluíído, assumir os privildo, assumir os priviléégios do gios do 

guardaguarda--redes?redes?

Não. Para um jogador de campo substituir o guardaNão. Para um jogador de campo substituir o guarda--
redes excluredes excluíído, o jogador de campo deve jogar do, o jogador de campo deve jogar 
naquela posinaquela posiçção sem os privilão sem os priviléégios do guardagios do guarda--redes. redes. 
Se o jogador tentar jogar com as duas mãos, deve ser Se o jogador tentar jogar com as duas mãos, deve ser 
penalizado atravpenalizado atravéés da concessão s da concessão àà equipa atacante de equipa atacante de 
um. um. 
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Qual Qual éé o sinal para o substituto reentrar quando o sinal para o substituto reentrar quando 
tiver sido assinalada brutalidade? tiver sido assinalada brutalidade? 

Quando um jogador Quando um jogador éé excluexcluíído por brutalidade, o do por brutalidade, o 
oficial de mesa assinala a reentrada no campo de oficial de mesa assinala a reentrada no campo de 
jogo do seu substituto com duas bandeiras, uma jogo do seu substituto com duas bandeiras, uma 
bandeira amarela e a outra da cor correspondente bandeira amarela e a outra da cor correspondente 
àà cor do gorro da equipa.cor do gorro da equipa.
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O que acontece quando um jogador defensivo O que acontece quando um jogador defensivo 
desvia um passe e a bola passa por cima da linha de golo?desvia um passe e a bola passa por cima da linha de golo?

O jogo deve ser reiniciado com um canto. Esta O jogo deve ser reiniciado com um canto. Esta 
acacçção ão éé considerada como tendo deliberadamente considerada como tendo deliberadamente 
atirado a bola para for a por cima da linha de golo.atirado a bola para for a por cima da linha de golo.
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O que acontece se houver um acto de brutalidade O que acontece se houver um acto de brutalidade 
durante um intervalo, durante um intervalo, timetime--outout ou depois de um golo?ou depois de um golo?

Se for assinalada brutalidade durante um Se for assinalada brutalidade durante um 
intervalo, intervalo, timetime--outout ou depois de um golo, o jogo ou depois de um golo, o jogo 
serseráá reiniciado pelo reiniciado pelo áárbitro, que apita para dar rbitro, que apita para dar 
ininíício ao jogo como normalmente e então sercio ao jogo como normalmente e então seráá
atribuatribuíído o do o penaltypenalty que serque seráá executado nessa executado nessa 
altura.altura.
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O que acontece se os jogadores O que acontece se os jogadores 
das duas equipas se envolverem, simultaneamente, das duas equipas se envolverem, simultaneamente, 

em actos de brutalidade durante o intervalo?em actos de brutalidade durante o intervalo?
Se Se éé assinalada brutalidade, simultaneamente, durante o assinalada brutalidade, simultaneamente, durante o 
intervalo, o intervalo, o áárbitro vai excluir ambos os jogadores, com rbitro vai excluir ambos os jogadores, com 
substituisubstituiçção apão apóós 4 minutos. O jogo sers 4 minutos. O jogo seráá reiniciado de forma reiniciado de forma 
normal e quando uma das equipas tiver ganho a posse de normal e quando uma das equipas tiver ganho a posse de 
bola, os bola, os áárbitros deverão parar o jogo e dar um rbitros deverão parar o jogo e dar um penaltypenalty àà
equipa que ganhou a posse de bola. O primeiro equipa que ganhou a posse de bola. O primeiro penaltypenalty serseráá
marcado, resultando (ou não) em golo). O jogo sermarcado, resultando (ou não) em golo). O jogo seráá
novamente interrompido e o segundo novamente interrompido e o segundo penaltypenalty serseráá atribuatribuíído do 
àà equipa contrequipa contráária, resultando (ou não) em golo. O ria, resultando (ou não) em golo. O áárbitro rbitro 
deve então dar a posse de bola (na linha do meio capo) deve então dar a posse de bola (na linha do meio capo) àà
equipa que tinha ganho a posse de bola no inequipa que tinha ganho a posse de bola no iníício do percio do perííodo. odo. 
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O que acontece se os jogadores das duas equipasO que acontece se os jogadores das duas equipas
se envolverem, simultaneamente, em actos de se envolverem, simultaneamente, em actos de 

brutalidade durante um brutalidade durante um timetime--outout ou depois de um golo?ou depois de um golo?

Se for assinalada brutalidade, simultaneamente, durante Se for assinalada brutalidade, simultaneamente, durante 
um um timetime--outout ou depois de um golo, os ou depois de um golo, os áárbitros devem rbitros devem 
excluir ambos os jogadores, com substituiexcluir ambos os jogadores, com substituiçção apão apóós 4 s 4 
minutos. O primeiro minutos. O primeiro penaltypenalty (executado pela equipa que (executado pela equipa que 
normalmente teria a posse de bola) resultarnormalmente teria a posse de bola) resultaráá (ou não) num (ou não) num 
golo. O jogo sergolo. O jogo seráá então interrompido e o segundo então interrompido e o segundo penaltypenalty
serseráá executado, resultando (ou não) num golo. Os executado, resultando (ou não) num golo. Os áárbitros rbitros 
devem então conceder a posse de bola, na linha do meio devem então conceder a posse de bola, na linha do meio 
campo, campo, àà equipa que normalmente teria a posse de bola equipa que normalmente teria a posse de bola 
depois do depois do timetime--outout ou do golo. ou do golo. 
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O que acontece quando um jogador defensivo O que acontece quando um jogador defensivo 
entra de forma indevida?entra de forma indevida?

Se um jogador defensivo reentra no campo de forma Se um jogador defensivo reentra no campo de forma 
indevida, serindevida, seráá excluexcluíído por mais 20 segundos e serdo por mais 20 segundos e seráá
atribuatribuíído um do um penaltypenalty àà equipa atacante. No entanto, equipa atacante. No entanto, 
na acta de jogo sna acta de jogo sóó deverdeveráá ser marcada uma falta ser marcada uma falta 
pessoal (marcada como E.P pessoal (marcada como E.P ““ExclusionExclusion PenaltyPenalty””) ao ) ao 
jogador.jogador.

APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS



Jacques Racine, Member of LEN TWPC

LEN WATERPOLO REFEREE SCHOOL DUNAUJVAROSLEN WATERPOLO REFEREE SCHOOL DUNAUJVAROS

APPLICATION OF THE NEW RULES

O que acontece quando uma equipa O que acontece quando uma equipa 
ganha um ganha um penaltypenalty no no úúltimo minuto do jogo?ltimo minuto do jogo?

Se uma equipa ganha um Se uma equipa ganha um penaltypenalty no no úúltimo ltimo 
minuto do 4minuto do 4ºº perperííodo (ou no odo (ou no úúltimo minuto do ltimo minuto do 
22ºº perperííodo do prolongamento), o treinador odo do prolongamento), o treinador 
pode optar por escolher a posse de bola em vez pode optar por escolher a posse de bola em vez 
de executar o de executar o penaltypenalty. O treinador deve . O treinador deve 
mostrar imediatamente ao mostrar imediatamente ao áárbitro o sinal de rbitro o sinal de 
cruzar os bracruzar os braçços em frente do peito (para os em frente do peito (para 
assinalar a posse de bola) ou 5 dedos (para assinalar a posse de bola) ou 5 dedos (para 
executar o executar o penaltypenalty). Se a equipa solicitar posse ). Se a equipa solicitar posse 
de bola, o jogo deve ter o seu reinde bola, o jogo deve ter o seu reiníício na linha cio na linha 
de meio campo ou atrde meio campo ou atráás dela. s dela. 
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O que acontece quando a bola O que acontece quando a bola éé atirada para fora do campo atirada para fora do campo 
de jogo pela linha lateral, depois de um remate, quando a de jogo pela linha lateral, depois de um remate, quando a 

úúltima pessoa a tocar nela foi um jogador defensivo?ltima pessoa a tocar nela foi um jogador defensivo?

A bola A bola éé atribuatribuíída da àà equipa defensiva. equipa defensiva. 
Esta situaEsta situaçção ão éé abrangida pela mesma Regra que um abrangida pela mesma Regra que um 
remate que tenha sido tocado por remate que tenha sido tocado por úúltimo por um ltimo por um 
jogador defensivo e que a bola passe por cima da jogador defensivo e que a bola passe por cima da 
linha de golo.linha de golo.
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O que acontece quando um jogador de uma equipa tenha O que acontece quando um jogador de uma equipa tenha 
mmáá conduta ou cometa alguma outra ofensa durante o conduta ou cometa alguma outra ofensa durante o 

intervalo durante os perintervalo durante os perííodos, durante o odos, durante o timetime--outout ou antes ou antes 
de reiniciar o jogo depois de um golo?de reiniciar o jogo depois de um golo?

O jogador serO jogador seráá excluexcluíído atdo atéé ao final do jogo e o substituto ao final do jogo e o substituto 
poderpoderáá entrar imediatamente (antes do reinicio do jogo), entrar imediatamente (antes do reinicio do jogo), 
pois em qualquer das situapois em qualquer das situaçções serões seráá considerado como se considerado como se 
fosse intervalo.fosse intervalo.

NotaNota
Se a exclusão for durante o intervalo o jogo recomeSe a exclusão for durante o intervalo o jogo recomeçça com a com 
a disputa de bola; depois de um a disputa de bola; depois de um timetime--outout com a bola a ser com a bola a ser 
entregue entregue àà equipa que tinha pedido o equipa que tinha pedido o timetime--outout; depois de ; depois de 
um golo com a bola na posse da equipa que sofreu o golo. um golo com a bola na posse da equipa que sofreu o golo. 
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