
 

 
10ª Copa AMESC de Bocha/2017 

 
Regulamento 

 
 
 
A AMESC com a finalidade de proporcionar momentos de lazer, integração e 
amizade dos que praticam e gostam deste esporte na região, elabora este 
regulamento, que deverá ser cumprido na sua plenitude durante todas às 
disposições regulamentares da competição, sujeitando-se as penalidades 
previstas no caso de descumprimento do mesmo. 
 
Cada município poderá participar da 10ª Copa AMESC de Bocha com no máximo 
três (3) equipes. 

 
Da participação 

 
 

Participarão da competição os municípios abaixo, totalizando 20 equipes. 
 Araranguá: 1 equipe 
 Balneário Gaivota: 3 equipes 
 Ermo: 1 equipe 
 Jacinto Machado: 3 equipes 
 Maracajá: 1 equipe 
 Meleiro: 2 equipes 
 Morro Grande: 2 equipes 
 Santa Rosa do Sul: 2 equipes 
 São João do Sul: 1 equipe 
 Sombrio: 2 equipes 
 Timbé do Sul: 1 equipe 
 Turvo: 1 equipe 

 
Para representar o município na 10ª Copa AMESC de Bocha, as equipes têm que 
ter autorização do Prefeito e do Departamento Municipal de Esportes (DME), 
através do documento “Termo de Compromisso” expedido pela AMESC e 
assinado pelo prefeito municipal e pelo secretário ou diretor municipal de esportes. 
 
 

 
 



 

Da responsabilidade 
 
Art. 1º = Em dia de jogos, todas as responsabilidades, inclusive no fator 
segurança, será dos proprietários ou responsável das canchas, isentando desta 
forma, A Entidade Organizadora, os patrocinadores e equipes visitantes, caso 
venha acontecer acidente ou incidente no local de jogo. 
 
Art. 2º = Cada equipe poderá ser constituída de oito (8) atletas, sendo: quatro (4) 
titular e três (4) reservas e os mesmos deverão ser eleitor do município que está 
inscrito. As equipes poderão completar as inscrições de atletas até o final da 1ª 
fase. (O documento exigido pela Organização será o título de eleitor dos atletas e 
um documento oficial com foto). Atenção: Cada equipe poderá inscrever um juiz 
de linha de suma responsabilidade e que o mesmo conheça o regulamento, para 
atuar em todos os jogos em seu reduto. 
 
Parágrafo Único = Com relação ao título de eleitor: Para que o atleta esteja apto 
para jogar por uma equipe, o mesmo tem que ter feito a transferência do título de 
eleitor para o município que irá representar até dia 31/12/2016.  
 
Art. 3º - Cada atleta poderá participar da competição, somente por uma equipe,  
devidamente documentado. Caso seja constatada irregularidade o atleta será 
punido, será eliminado da competição em curso, e a equipe que ele estiver inscrito 
perderá os pontos do ultimo jogo realizado. 
 
Art. 4º - O atleta inscrito que se negar a jogar uma partida, prejudicando a própria 
equipe com sua ausência em cancha, também será punido pela Organização. A 
punição fica a critério da Organização sendo que o atleta ficará sem jogar o 
restante do campeonato em curso e também do ano seguinte, exceto se o atleta 
tiver uma desculpa plausível. 
      
Art. 5º - Todas as equipes deverão entrar para jogar, devidamente uniformizada 
(com camisas), a equipe que estiver irregular, perderá automaticamente os pontos 
da partida.  
 
Art. 6º - O atleta estará apto a jogar se alem de apresentar a carteirinha, 
(documento exigido pela Entidade Organizadora), estiver devidamente 
uniformizado e assinado a súmula de jogo. (Essa OBS é para que se tenha 
respeito com a organização, equipes adversárias e patrocinadores de equipes). É 
expressamente proibido o uso de agasalho por cima do uniforme de jogo. 
 
Art. 7º - Toda equipe deverá ter um representante que será o responsável por 
todos os atos dos integrantes de sua equipe no jogo, ou seja: um capitão. 
 
 

 
 



 

 
Das substituições 

 
Art. 8º - As substituições poderão ser feitas a qualquer momento da partida 
(observando o final da jogada), sendo que o atleta substituído não poderá voltar a 
jogar na mesma partida, ou seja, poderá voltar no mesmo jogo, mas somente na 
partida seguinte. Podem ser feitas quatro substituições por partida. 

 
 

Da premiação 
 
Art. 9º - Para participar da 10ª Copa AMESC de Bocha, será cobrado taxa de 
inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais), por equipe participante, e esse valor será 
revertido em premiação para as equipes que se classificarem em 1º, 2º, 3º e  4º 
lugar.  
 
Art. 10º - As equipes classificadas em 1º, 2º, 3º e 4º lugar, além de receber troféus 
e medalhas, receberão também um valor em dinheiro. Sendo o seguinte: 
 
1º lugar recebe o valor de: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 
2º lugar recebe o valor de: R$ 1.000,00 (um mil reais); 
3º lugar recebe o valor de: R$ 600,00 (seiscentos reais); 
4º lugar recebe o valor de: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
 
Total em dinheiro das 4 (quatro) equipes classificadas  = R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais). 
 
Parágrafo Único - Somente os diretores municipais de esportes serão aptos a 
receber a premiação em mercadorias ou dinheiro oferecida pela AMESC às 
equipes.  
 

 
Das penalidades 

   
Art. 11º - O bolim poderá ser arremessado pelo arremessador duas (2) vezes, e o 
mesmo terá que passar a risca central da cancha e não poderá ultrapassar a risca 
de cabeceira, podendo o mesmo ser deslocado somente para o lado direito ou 
para o lado esquerdo ficando proibido o deslocamento do bolin para frente ou para 
traz. 
 
Parágrafo único - Se por um acaso o arremessador arremessar o bolin pela 
segunda vez e o mesmo não passou a risca central da cancha ou ultrapassou a 
risca de cabeceira, o bolim será queimado. Nesse caso, a equipe adversária 
colocará o bolim em local de jogo onde desejar e a equipe que queimou jogará a 
primeira bola. 
 



 

Art. 12º - A equipe que arremessou o bolim, arremessará a sua primeira bola se a 
mesma não ultrapassar a linha central da cancha, além de ter a sua bola 
queimada, terá que arremessar novamente outra bola, para somente depois o 
adversário arremessar a sua, e se por ventura, esta segunda bola também for 
queimada, ele terá que arremessar outra bola e assim sucessivamente. 
 
Art. 13º - O que determina se a bola ou o bolim queimou ou não, é o fato de que 
para queimar, o centro da bola ou do bolim, tem que estar sobre a linha divisória 
do meio da cancha, ou do risco limite da cancha (neste caso somente para o 
bolin). 
 
Art. 14º - Nenhum atleta poderá pisar na risca de lançamento, na hora de jogar 
sua bola. Caso isto aconteça, a bola arremessada será queimada (retirada da 
cancha). Caso esta bola venha a mexer no jogo, o árbitro da partida deverá 
recolocar as bolas nos seus devidos lugares de origem. 
 
Parágrafo Único - Para que o atleta queime a sua bola no momento de jogar, 
basta que ele pise na linha de arremesso com qualquer parte do pé ou calçado.     
 
Art. 15º - O jogador, após arremessar a sua bola, não poderá ir atrás da mesma, 
ou seja não poderá ultrapassar a linha de arremesso. Caso isto ocorra, a sua bola 
será queimada  (retirada da cancha). Se por ventura a bola arremessada venha a 
mexer no jogo, o árbitro da partida deverá recolocar as bolas nos seus devidos 
lugares de origem.  
O arremessador terá acesso livre até a linha central da cancha, somente após ser 
arremessada a última bola da jogada, ou seja após ser arremessada a oitava bola 
do jogo. 
 
Art. 16º - No momento em que o jogador for arremessar a sua bola, os demais 
atletas deverão permanecer no espelho de fundo da cancha ou em lugar que não 
atrapalhe o arremessador e em silêncio, até que a bola seja arremessada. Caso 
um jogador se sentir prejudicado, terá o direito de recorrer ao árbitro do jogo e 
este tomará as medidas cabíveis. 
 
Art. 17º - O chamador poderá ir até a linha central da cancha para orientar a 
jogada.  
 
Art. 18º - Em uma jogada normal, caso o bolin seja arremessado para fora da 
cancha ou retorne, ultrapassando a linha central da cancha, a jogada será 
considerada nula. 
 
Art. 19º - Caso uma jogada seja anulada por qualquer motivo, ela será reiniciada 
na mesma cabeceira que começou e com o mesmo mando do bolin. 
 
Art. 20º - Caso uma ou mais bolas que tenham sido arremessadas para fora da 
cancha, ou retornem e ultrapasse a linha central da cancha, a mesma será 
considerada queimada e retirada do jogo pelo juiz da partida. 



 

 
Art. 21º - Em caso de empate em uma jogada, a equipe que empatou terá que 
jogar pelo desempate, tantas bolas quantas forem necessárias, até esgotar suas 
bolas caso não mecha no jogo. Se permanecer empate, após ser jogada a oitava 
(8) bola, anula-se a jogada e ela se reiniciará na mesma cabeceira, com o mesmo 
mando do bolim. 
 
Art. 22º - Durante uma partida, se por qualquer motivo, uma bola bater em um 
jogador, ou qualquer jogador mexer nas bolas que estiver em jogo, sem a 
permissão do árbitro ou do adversário a mesma permanecerá onde parou e a bola 
de sua equipe que estiver mais próxima do bolim será retirada (queimada). O 
mesmo não acontecendo com o juiz da partida, considerado neutro. 
 
Art. 23º - Todo o arbitro que atuarem em uma partida poderá opinar em uma 
medida de ponto, dizer a distancia do bolim e das bolas próximas do ponto, caso 
sejam perguntados pelos capitães ou atletas do jogo. 
 
Art. 24º - A equipe que não comparecer na cancha na data e hora de seu jogo, 
será punido com a perda dos pontos daquele jogo, e para permanecer na 
competição terá que pagar uma multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) à 
coordenação do campeonato, e seus atletas serão eliminados da mesma 
competição do ano seguinte, exceto os atletas que compareceram e assinaram a 
súmula de jogo ou que tenham uma desculpa plausível.  
 
Art. 25º - Para iniciar uma partida a equipe tem que estar completa, ou  seja, com 
os quatro (4) atletas na cancha e os mesmo ter assinado a súmula de jogo.  
 
Art. 26º - Para substituir um atleta não é necessário que o atleta que irá entrar 
tenha assinado a súmula de jogo antes do início da partida, basta estar 
uniformizado. 
   
Art. 27º - Os torcedores só poderão se manifestar a partir das linhas de cabeceira 
de canchas em diante. Os torcedores não poderão hostilizar ofender moralmente, 
dizer palavras de baixo calão, utilizar apitos, buzinas, tambores ou instrumentos 
semelhantes que possam atrapalhar os atletas no momento das suas jogadas. 
Caso isto ocorra, a equipe prejudicada poderá recorrer ao árbitro do jogo que 
tomará as providências cabíveis, cuja punição está prevista no artigo 28º. 
 
Art. 28º - Todo atleta e torcedor que desrespeitar este regulamento serão punidos 
pela organização ou até eliminado da competição no caso de atleta. 
 
Art. 29º - Este regulamento deverá ser obrigatoriamente exposto, em lugar bem 
visível em todas as canchas onde haver competição.  
 
Art. 30º - A equipe que entrar com protesto junto à coordenação sobre uma partida 
ou jogo, deverá recolher, primeiramente, junto à coordenação, uma taxa de R$ 
200,00 (duzentos reais) juntamente com a documentação do referido protesto, e a 



 

súmula do mesmo jogo no prazo de máximo de 48 horas, pois caso contrário o 
protesto torna-se a sem efeito. O valor de R$ 200,00 (duzentos reais) recolhido 
ficará em caixa da AMESC para usar como bem entender.  
 
Art. 31º - Todos os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela 
AMESC.  
 
Art. 32º - Os jogos serão realizados de segunda a sexta-feira, conforme sorteio 
das equipes por chave, com início entre 19h30min e 20 horas.     
 
 

 
Do sistema de disputa 

 
 

1ª Fase 
 

Art. 33º - O campeonato será disputado da seguinte forma: na primeira fase serão 
4 (quatro) chaves de 5 (cinco) equipes cada, formando as chaves A, B, C, e D 
sorteadas na presença de seus representantes. Conforme decisão dos diretores 
de esportes dos municípios participantes, as equipes das chaves A, B, C e D 
jogarão entre si em turno, num total de 4 (quatro) jogos cada equipe, classificando-
se para a segunda fase as 3 (três) primeiras colocadas de cada chave, sendo que 
os primeiros colocados de cada chave classificam-se automaticamente para a 3ª 
(terceira) fase. 
 
 

Sistema de pontuação para classificação na 1ª fase 
 
 

Todos os jogos serão disputados na melhor de três partidas. 
1º exemplo: num confronto entre duas equipes, “equipe A” e “equipe B”, a equipe 
“A” vencer as duas primeiras partidas não haverá a necessidade de jogar a 
terceira partida e a mesma somará três (3) pontos na tabela de classificação. 
 
2º exemplo: se a equipe “A” vencer a primeira partida e a equipe “B” vencer a 
segunda haverá uma terceira partida para o desempate chamado no popular de 
“NEGA”, nesse caso a pontuação ficará o seguinte: o vencedor da melhor de três 
partidas, ou seja, a equipe que venceu duas partidas somará dois (2) pontos e a 
equipe que venceu uma (1) partida anotará um (1) ponto na tabela de 
classificação. 
 
Caso tenha empate entre duas ou mais equipes para classificação geral dentro da 
chave, os critérios de desempate serão: número de vitórias e saldo de pontos.  
 
 



 

 
2ª Fase 

 
Art. 34º - A 2ª fase serão 4 (quatro) chaves de 2 (duas) equipes cada, formando as 
chaves  “ E, F, G, e H” em jogo de ida e volta no sistema (mata-mata), 
classificando-se para 3ª fase a melhor equipe de cada chave.  
 
OBS: A equipe de melhor campanha na 1ª fase fará o segundo jogo em seu 
reduto.   
 
Os confrontos serão assim definidos: 

 
Jogo de ida 

 
Chave = (E)  

3ª (B)   X  2ª (A) 
     

Chave = (F)  
3ª (A)   X  2ª (B) 

        
Chave = (G)  

3ª (D)   X  2ª (C)  
       

Chave = (H)  
3ª (C)   X  2ª (D)  
   

 
Jogo de volta 

 
Chave = (E)  

2ª (A)  X  3ª (B) 
 

Chave = (F)  
2ª (B)  X  3ª (A) 
   

Chave =  (G)  
2ª (C)  X  3ª (D) 
   

Chave =  ( H )  
2ª (D)  X  3ª (C) 
 
 

 
 
 



 

Sistema de pontuação para classificação na 2ª fase 
 

 
Da mesma forma, todos os jogos serão disputados na melhor de três partidas. 
 
Caso haja empate entre as duas equipes haverá uma partida extra na mesma 
noite e no mesmo local. 
 
 

3ª Fase 
 

Art. 35º - Na 3ª fase serão 4 (quatro) chaves de 2 (duas) equipes cada que 
formarão as chaves (I), (J), (L) e (M) em jogo de ida e volta também no sistema 
mata-mata, classificando-se as quatro (quatro) melhores equipes para a semifinal. 
Da mesma forma a equipe de melhor campanha na 1ª fase fará o segundo jogo 
em seu reduto. 
 
Os confrontos ficaram assim definidos: 

 
 

Jogo de Ida 
 

Chave I  
Vencedor da chave H  X  1º da chave A 
 

Chave J 
Vencedor da chave G  X  1º da chave B 
 

    Chave L  
Vencedor da chave F  X  1º da chave C 

 
Chave M 

Vencedor da chave E  X  1º da chave D 
 
 

Jogo de volta 
 

Chave I  
1º da chave A   X  Vencedor da chave H 
 

Chave J 
1º da chave B  X  Vencedor da chave G 
 

    Chave L  
1º da chave C  X  Vencedor da chave F 



 

 
Chave M 

1º da chave D  X  Vencedor da chave E 
 
Da mesma forma o sistema de pontuação para classificação da 3ª fase e o mesmo 
da 2ª fase. 
 

 
4ª fase semifinal 

 
Art. 36º - Na 4ª fase ou semifinal serão 2 (duas) chaves de 2 (duas) equipes cada 
formando as chaves (N) e (O), em jogos de ida e volta no sistema mata–mata para 
a classificação. E o mando do jogo será definido por sorteio através da comissão 
organizadora da Copa AMESC de bocha e representantes das equipes. 
 

Chave = (N)  
Vencedor da Chave I  X  Vencedor da chave J 
 

Chave = (O)  
Vencedor da chave L  X  Vencedor da chave M 

 
O sistema de desempate será o mesmo utilizado na 2ª e 3ª  fase. 
  
 

Fase final 
 

Art. 37º - A fase final será disputada em cancha neutra a ser indicada pela 
AMESC. O 3º e o 4º lugar farão um único jogo na preliminar da disputa do 1º e 2º 
lugar que será disputada na melhor de três partidas. A equipe que não 
comparecer para disputar o 3º e o 4º lugar não será premiada, e será 
desclassificado da competição do próximo ano. 
 
 

Final 
 

 Disputa do 3º e 4º lugar  
Perdedor da chave N  X  Perdedor da Chave O 
 

Disputa do 1º e 2º lugar 
Vencedor da chave N  X  Vencedor da chave O 

 
Art. 38º - As chaves foram definidas por sorteio em comum acordo com os 
responsáveis de cada equipe. Os confrontos da 1º fase, também foram definidos 
por meio de sorteio perante a presença dos representantes de todas as equipes. 
 



 

Art. 39º - Em comum acordo entre AMESC e Diretores de Esportes todas as 
equipes formadas em seu município deverão representar o mesmo de livre e 
espontânea vontade, e fica expressamente proibido a representação de equipes 
particulares, associações, clubes e ou outros. 
 
Atenção: Toda equipe ficará responsável de passar o resultado do jogo logo após 
o término da partida ou no mais tardar até 10 horas do dia seguinte para a 
AMESC.  


