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Regras de Tchoukball de Praia
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Introdução
O tchoukball de praia foi criado no início dos anos 90 no Brasil. Desde
então, ele foi desenvolvido e jogado em todo o mundo. Assim, as
experiências de aprendizado nos permitem criar as regras atuais para a
organização de eventos de tchoukball de praia, bem como a criação do
campo do Tchoukball de praia.
O tchoukball de praia deve ser jogado em um campo de 11 a 13 metros de
largura por 21 a 23 metros de comprimento, com 5 jogadores de cada
equipe em campo. Cada equipe pode ter 2 reservas, ou seja, um total de 7
jogadores por equipe.
O objetivo deste documento é explicar as diferenças entre a praia e a
quadra. O que não é especificado neste documento é considerado o
mesmo do ER-01 As Regras Oficiais de Tchoukball e o ER-02 interpretações
das regras do Tchoukball.
1. O campo do Tchoukball de Praia
A Figura 1 mostra as dimensões do campo de tchoukball de praia. As
dimensões estão em centímetros. Um metro de largura ao longo da linhas
laterais e 2 metros de largura ao longo das linhas de fundo de área
desobstruída ao redor da área de jogo é necessário (simbolizado por uma
linha tracejada na Figura 1 para evitar ferimentos. Uma área desobstruída
de 2 metros de largura ao longo das linhas laterais é recomendado. A área
de jogo não deve representar perigo para os jogadores, como vidro
quebrado, garrafa de plástico etc.
A zona proibida deve ser limitada por cones de borracha com cerca de 30
a 35 mm de diâmetro. Como alternativa, o a zona proibida pode ser
limitada por cerca de 12 cones de plástico, sendo a linha desenhada na
areia entre os cones.

Figura 1 - Dimensões recomendadas para um campo de tchoukball de
praia [cm].
2. O Quadro de Remissão
Além das regras oficiais, no Tchoukball de praia é necessário ter os
quadros perfeitamente na horizontal e estável.
3. A Bola
Não há diferença com as regras de quadra, no entanto, esteja ciente de
que algumas bolas podem ser boas / homologadas para a quadra, mas não
são adequadas para o tchoukball de praia.
4. Os Jogadores
Uma equipe é composta por 7 jogadores no máximo.
A partida é jogada com 5 jogadores em cada equipe - os 2 jogadores
restantes atuam como reservas.
Se um time tem 3 ou menos jogadores no campo de jogo, perderá o jogo
com uma pontuação de 0 a 30.
Os jogadores normalmente jogam descalços. O árbitro pode permitir que
os jogadores usem sapatos se considerar necessário a segurança do
jogador (objetos pontiagudos na areia, frio, calor ou molhada).
5. Os Árbitros e a Mesa Oficial
O corpo oficial dos jogos de praia inclui 2 árbitros e 2 oficiais (um mesário
e um cronometrista) que estão sentados na mesa oficial.

6. Sets
Em vez de jogar 3 x 15 minutos como no tchoukball de quadra, o
tchoukball de praia é jogado em sets. A primeira equipe que vencer 2 sets
vence a partida. A primeira equipe que marcar um determinado número
de pontos, estando pelo menos 2 pontos à frente da outra equipe, vence o
set.
Se uma das 2 equipes não puder abrir mais de 2 pontos de diferença, a
vitória será atribuída à primeira equipe que obtém um determinado limite
de pontuação.
O número de pontos necessários para vencer os sets e o limite de
pontuação dependem da categoria das equipes e do número de pontos.
Categoria
Feminino
Masculino

Set
1º ou 2º
3º
1º ou 2º
3º

Pontuação
15
11
21
15

Limite
21
16
26
20

7. As Faltas
O tchoukball de praia tem exatamente as mesmas faltas do tchoukball de
quadra.
A falta também pode ser cobrada mantendo uma mão entre a bola e a
areia, essa exceção é recomendada evitar que a areia grude na bola.
8. Atribuição de Pontos
Não há diferenças com as regras do tchoukball de quadra.
9. Vencedor
Como vencer uma partida já está explicado acima (ver item 6.).
Nas competições oficiais da FITB, o vencedor ganha 2 pontos na
classificação, se o outro time ganhar 1 set, marca 1 ponto na classificação
e não marcará pontos se não vencer nenhum set.
10. Iniciando e reiniciando o jogo
Considera-se que a bola cruzou a linha mediana se o jogador tiver os pés
claramente do outro lado da linha mediana. Os árbitros devem observar
se o jogador está com os pés do outro lado da linha fictícia representada
por cones posicionados no meio das linhas laterais do campo.

11. Rebote Imperfeito
Não há diferenças com as regras do tchoukball de quadra.
12. Espírito do Jogo
Não há diferenças com as regras do tchoukball de quadra.

