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PIVOT



Cabe ao Árbitro de baliza ajuizar quem começou 
uma acção ilegal (no caso de defesas abertas o 
Árbitro de campo pode ajudar);

Mas o mais importante é actuar o mais cedo 
possível;

Esperar que a bola chegue ao local onde se 
encontra o pivot poderá ser tarde de mais para 
tomar uma decisão justa e o jogo pode tornar-se 
demasiado duro!
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VIOLAÇÃO DA ÁREA POR 
PARTE DA DEFESA



O Árbitro de baliza deve estar atento a estas 
situações logo desde o início do jogo;

Não é possível tolerar esta atitude da defesa até
que surja um momento importante do jogo para se 
actuar;

Logo que estas situações comecem a ocorrer, o 
Árbitro de baliza deve advertir, verbalmente, a 
defesa;

Se o comportamento persistir, sanção 
progressiva!
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Livre de 7 metros



O Árbitro de baliza deve antecipar a 
movimentação do atacante e verificar onde se 
encontram os apoios do defensor antes da colisão;

Atenção, só é livre de 7 metros quando o defensor 
evita, irregularmente, uma situação clara de golo! 
Isto significa que o defensor invadiu a sua área de 
baliza para tirar vantagem espacial e temporal.
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Só há sanção progressiva se o defensor 
claramente não procura a bola (“empurra, puxa o 
braço”);

Os árbitros (com destaque para o árbitro de 
baliza) deverão avaliar qual é a intenção do defesa 
antes de agirem disciplinarmente.
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Advertência (cartão amarelo)



Apesar de a linha de progressividade das sanções 
ser importante, os árbitros devem estar preparados 
para excluir (ou mesmo desqualificar) um jogador 
nos momentos iniciais da partida, se a falta for grave 
ou muito grave;

Desta forma, os árbitros mostram imediatamente 
às equipas qual o seu critério de dureza / grau de 
tolerância.
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Contra-ataque



É necessário que os árbitros reajam rapidamente e 
se desloquem de forma correcta assim que um 
contra-ataque começa;

Os árbitros têm de distribuir entre si as tarefas e 
colocarem-se de forma a que tenham um ângulo de 
visão o mais abrangente possível;

As faltas sobre o portador da bola têm de ser 
visionadas do melhor ângulo possível;

Sancionar os jogadores mesmo que tenha dada lei 
da vantagem inicialmente!

ORIENTAÇÃO



Lançamento de saída



O Árbitro de baliza deve reagir rápido para se 
deslocar para perto da linha de meio campo, junto à
linha lateral; 

O Árbitro de baliza deve assinalar o lançamento de 
saída assim que os atacantes se encontrarem nas 
posições legais (convém “olhar” primeiro!);

Relativamente à posição dos atacantes, 
preocupem-se com “metros” e não com 
“centímetros”!
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Jogo Passivo



Regra 7:12

[…] Este sinal dá à equipa que tem a posse da bola a 
oportunidade para mudar o seu modo de atacar de 
modo a evitar a perda da posse. Se o modo de 
atacar não se alterar depois do sinal de advertência 
ter sido mostrado, ou não seja efectuado nenhum 
remate á baliza, então deverá ser marcado um 
lançamento livre contra a equipa que tem a posse da
Bola. […]
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Após a advertência a maior parte das equipas 
tenta logo rematar à baliza pelo que devemos 
esperar e avaliar, calmamente, a opção deles;

Quando decidirem marcar Jogo Passivo NUNCA o 
façam no momento em que um jogador está a 
rematar à baliza ou a passar para um colega isolado;

Atenção às “faltas” provocadas!
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Desqualificação e Expulsão



Aquando de uma desqualificação ou expulsão, os 
árbitros fazem primeiro o time-out e depois aplicam 
a sanção.

As desqualificações directas (às vezes mesmo a 
desqualificação por motivos de 3ª exclusão) são 
momentos de grande pressão para os árbitros e para 
os jogadores. No caso das expulsões, esta pressão é
ainda maior.



A desqualificação e a expulsão devem ser decisões 
dos árbitros e não apenas do árbitro que aplica a 
sanção;

Após o time-out, os árbitros devem 
conferenciar de forma rápida (cerca de 5 
segundos) para confirmarem se estão em 
sintonia com a sanção. Após a “conferência”, o 
árbitro que fez o time-out aplica a sanção;
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Banco de suplentes



Os árbitros devem permitir que do banco de 
suplentes venham instruções, feedbacks e incentivos 
para os jogadores de campo;

Intervenções de contestação direccionadas aos 
árbitros e oficiais de mesa e  manifestações públicas 
de descontentamento direccionadas aos mesmos   
não são toleráveis e têm de ser imediatamente 
advertidas com a sanção respectiva (progressiva ou 
directa, consoante a gravidade).
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OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!!

VOTOS DE UMA

EXCELENTE ÉPOCA DESPORTIVA!!

pedro@pedrosequeira.com


