
 

CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO 
 

REGULAMENTO INTERNO 
 

PARA USO DAS CANCHAS DE BOCHAS 
 
 

1 – É permitido apenas o uso de tênis ou sapato com solado emborrachado e sem salto. 
 

2 – Não é permitido jogar com traje de banho. 
 

3 - Jogar descalço não e recomendável e sem camisa fica liberado. 
 

4 – As partidas iniciadas com 2, 4 ou 6 associados, serão interrompidas desde que haja 
número suficiente de sócios aguardando para completar as canchas. 
 

5 – Ao ser chamado pelo mesário para jogar, segundo ordem de inscrição no livro, e 
recusar adentrar a cancha indicada, o sócio terá sua inscrição cancelada, sendo 
remarcada no livro novamente, se assim desejar, após o término da referida partida. 
 

§ único – Caso o associado estiver jogando ou batendo bola em outra cancha, e não  
atender de forma imediata a chamado feita pelo mesário, será enquadrado nas 
penalidades referentes ao artigo 5. 
 

6 – Respeito, bom senso e cordialidade entre os participantes são fundamental para a 
prática do Esporte. 
 

7 – Não é permitida a participação de menores de 12 anos nas canchas. 
 

8 – Solicitamos o cuidado e zelo das canchas, não atirando qualquer tipo de objeto 
(cigarro, palitos etc), é terminantemente proibido o consumo de bebidas dentro das 
canchas. 
 

9 - Permanecer nas divisões dos campos geminados, ou sentar nos alambrados não é 
permitido. 
 

10 – Os riscos de “ponto” e “tiro” são fundamentais e devem ser respeitados. 
 
 

11 – Ao ser arremessado, o bolim devera ultrapassar a faixa de 1 (um) metro alem do 
meio de campo e nao podera encostar na faixa de zona morta da cabeceira oposta ao 
lancamento e nem ficar a menos de 20 (vinte) centímetros das laterais da cancha, caso 
contrario o bolim estará fora de jogo, ou seja o bolim deverá ficar 100% dentro da 
área de jogo Se o adversário tambem arremessar o bolim irregularmente, o arbitro de 
ponto o colocara no meio da faixa oposta de 4,00 m (faixa de ponto). 

12 – Jogar o bolim tendo uma bola na outra mão é infração sendo penalizado com a 
queima da bola. 
 

Obs. 1- Os itens 10,11 e 12 podem sofrer alteração desde que sejam previamente 

combinados entre os jogadores. 

          2- Casos omissos, seguir o regulamento oficial da Federação Paulista de Bocha e 

Bolão. 

 
Ribeirão Preto, 31 de Maio de 2018. 
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