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     O Manbol é uma inovação criativa do esporte mundial não se copia nenhuma 
regra de outra modalidade, Diferente de tudo denominado esporte da Amazônia 
. A ideia surgiu  em 2004 pelo inventor  Rui Hildebrando,  hoje a modalidade  
MANBOL  já é praticada em muitas cidades do Brasil e até em países da América 
Latina, Um esporte contagiante e fácil de se jogar que combina raciocínio lógico 
e agilidade, único no mundo que  é praticado com duas bolinhas ovais 
simultâneas. O esporte hoje esta organizado através de uma confederação 
nacional que em 2017 planeja expandi-lo para todo o Brasil, excelente para a 
pratica do desporto educacional, ótimo para ser jogado em áreas praianas e 
clubes,  muito bom para você se divertir e perder calorias nos finais de semanas 
em suas atividades de lazer com a família.
 
 Missão

Através da nossa história é possível entender melhor a razão de existir, 
entretanto isto, precisa fazer sentido no que tange à nossa missão,  Conquistar 
apoio, construir unidades de federações em todos os estados do Brasil, 
produzir material esportivo de qualidade e em quantidade suficiente para 
atender a demanda do crescimento do esporte nacional, propor parcerias 
públicas e inclusão desta modalidade em programas de acesso a todas as 
classes sociais em projetos desenvolvidos por governos , municipais, 
estaduais, e federal, sugerir esta modalidade como complementar da educação 
física, por ser de lazer recreativa, coletiva , acessível e adaptável a todos os 
solos, promover campeonatos , estaduais, regionais, e nacionais, circuitos, 
torneios, seminários e cursos de capacitação nas universidades e em todo o 
Brasil, incentivar e fomentar a prática esportiva em praias, clubes, e atividades 
recreativas da sociedade, operacionalizar estrutura capaz de prestar 
atendimento a todos os adeptos, para todo o Brasil, via internet, em um site 
moderno e atualizado cotidianamente, enfim por tudo inserir o esporte na 
cultura nacional atraves da criação de 27 federações e fortalecimento da CBM-
Confederação Brasileira de Manbol  dando seguimento após a difusão nacional  
por fim ampliar a outros países, com o objetivo de consolidar a criação da 
Federação Internacional de Manbol – (FIMA), com vista no desafio de tornar o 
Manbol um  esporte  mundial e olímpico.

  

A inspiração do Esporte - Historia -  Missão 
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       O QUE É O MANBOL
Um esporte diferente de  tudo único no mundo que utiliza duas bolas ovais 
simultâneas durante o jogo , possui em suas regras, características que o tornam 
um jogo fácil de ser aprendido e praticado. A  inovação das regras e a dinâmica do 
uso de duas bolas tornam um grande atrativo para a pratica em geral por todos os 
públicos, ótimo para desporto escolar sua implantação em escolas e projetos 
sociais, pois é possível criar adaptações diversas para sua prática de ensino.

     FUNDAMENTOS BÁSICOS DO MANBOL
Diferentemente do futebol, onde a habilidade com as pernas é essencial, ou do 
voleibol onde a execução correta da técnica é fundamental, no manbol os 
movimentos básicos são muito simples e naturais sendo executado em sua 
plenitude com movimentos de braços e mãos para arremessos.
      A QUADRA
Um dos grandes atrativos do manbol é a área de jogo. A quadra para a prática do 
manbol constitui um retângulo medindo dez metros no comprimento (linhas 
laterais) e cinco metros na largura (linhas de fundo), circundada por uma zona 
livre de no mínimo um metro e meio de largura por todos os lados. O manbol pode 
ser praticado em qualquer piso:  A quadra de manbol possui ainda duas linhas 
intermediárias que delimitam a área 2-L. Ela possui a forma de uma linha reta 
ligando as duas laterais e tendo dois metros como distância da linha de fundo. A 
área 2-L é fundamental para o condicionamento  inicial  regular do jogo.

   A REDE
A rede de manbol tem tamanho exclusivo feita na medida para  a pratica manbol, 
pode ser adaptada facilmente. as medidas Oficiais seguem; 
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   A BOLA
Uma das características que tornam o manbol atrativo, principalmente entre as 
crianças é sem dúvida a bola. A bola de manbol possui um formato único que 
lembra a manga fruto que deu origem ao esporte. O formato da bola foi definido 
em uma tentativa de se aprimorar o jogo, inicialmente disputado com mangas.

 

Cada bola pesa aproximadamente 90g preenchida com fibra sileconada 
importada com formato especial oval, o que gera benefícios tanto para quem 
está atacando, por poder aplicar diferentes tipos de giro na bola para dificultar a 
recepção do adversário, quanto para quem está defendendo, por possibilitar a 
recepção da bola com uma das mãos.

A bola oficial deve ter um formato oval, ser de couro especial ou convim com 
recheio de fibra  sintética.  A bola deve ter duas cores distintas, uma no centro e 
outra circulando as laterais, podendo ser de diversas combinações. A 
circunferência e o comprimento da bola devem ser de 20 cm.

 

Para uma disputa de uma partida oficial serão necessários 02 bolas com 
diferentes esquema de cores.

Capitulo I
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Capitulo II

   Regras Oficiais, vigentes  para o Manbol, elaborada pelo criador, revisada e 
estabelecidas pela Confederação Brasileira de Manbol (CBM) 

Zonas e áreas de jogo

A quadra de manbol possui três zonas e uma área, sendo elas:

    Zona de jogo;

    Zona livre;

    Zona de saque;

    Área 2-L;

A  zona de jogo corresponde a toda a área interna da quadra e área da zona livre, 
já que é possível realizar jogadas dentro dessa área.

A zona livre é uma área que circunda a quadra. Ela tem como objetivo garantir 
ao atleta a realização de jogadas fora da quadra e delimitar um espaço de 
segurança entre os atletas e qualquer obstáculo externo ao jogo.

A zona de saque corresponde a uma área de cinco metros de largura, localizada 
atrás de cada linha de fundo. Seu comprimento se estende por toda a área de 
zona livre compreendida atrás da linha de fundo. Essa zona só restringe o 
primeiro saque, após sua concretização, o segundo saque pode ser feito de 
dentro da área de jogo até o limite da linha 2-L.

A área 2L corresponde ao local onde deve ser destinado o primeiro saque,  
marca também o limite de penetração na quadra que o jogador de posse do 
saque execute o segundo saque sem ultrapassar  pela sua linha da área 2L.
 
Dentre as particularidades do manbol, quando contrastamo-lo com os esportes 
tradicionais - onde a atenção geralmente é focada na bola ou no jogador que a 
possui , verificamos dois elementos, a destacar: 
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    A utilização simultânea de duas bolas no jogo;
    A necessidade de dominar a bola em todas as ocasiões.
 
FORMATO DE EQUIPE 
O manbol pode ser disputado, oficialmente, nos seguintes formatos:
     Partidas na modalidade “individual” (onde jogam um contra um);
    Partidas na modalidade “dupla”.(onde jogam dois jogadores em cada lado). A 
versatilidade do jogo acarreta a necessidade de uma ampla gama de 
habilidades e técnicas físicas e mentais, favorecendo o jogo (também) na forma 
mista.
     Partidas na modalidade “trio” sugestivos para crianças
  Partidas na modalidade “quarteto-quintetos-sextetos»sugestivos para 
crianças  e melhor idade.

ARREMESSO 
O primeiro fundamento do manbol é o arremesso. É com ele que realizamos o 
saque e todos os ataques durante o jogo. O arremesso deve ser feito com 
apenas uma das mãos (e somente com elas), sendo sempre executado abaixo a 
linha do ombro, ou paralelo a ele. Não são permitidos movimentos de empurrar 
ou cestinha (como passe de peito do basquete), nem movimentos partindo 
acima da linha do ombro (como arremesso do handebol ou a cortada do 
voleibol). O movimento mais simples e mais utilizado no manbol é o arremesso 
onde a mão realiza um movimento de pêndulo soltando a bola antes que ela   
ultrapasse a linha do ombro .

Os movimentos de arremesso utilizados com lances acima do ombro comum  
em outros esportes como basquete e handebol são proibidos no manbol. Em 
razão disso,  praticantes que já passaram por esportes na escola e pessoas com 
“vícios” de outros esportes tendem a cometer muitas faltas nesse fundamento 
nos períodos iniciais de prática. Por isso essa é, sem dúvida, a falta mais 
cometida por iniciantes durante uma partida de manbol.

Após um arremesso, a bola permanece “em posse” daquele que o efetuou até o 
momento em que esta toque o adversário ou o solo. 
Existe a possibilidade de que as bolas se choquem no ar. Neste caso, o jogo irá 
prosseguir normalmente até que elas caiam. Caso o choque resulte em queda 
das bolas, a contagem dos pontos irá respeitar a “posse” de cada um dos 
jogadores seguindo a normalidade das regras.
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    ÁREA 2-L
Corresponde ao local onde deve ser destinado o primeiro saque

    SAQUE (POSSE DA BOLA)
 A) Para o jogo iniciar um dos lados terá a chamada posse de bola, quem tem a 
posse de bola terá as duas bolas para sacar e deve fazer isso seguindo uma 
regra mãe do jogo, a 1ª primeira bola tem que ser lançada com intenção de 
acertar a área chamada 2L, é uma regra de condicionamento inicial, somente 
quando a bola atingir a área 2L visualmente ou no solo (ou) o jogador oposto 
tocar na bola é que a segunda bola entra em jogo, dado esse momento a 
segunda bola entrou em jogo não será mais permitido segurar as duas bolas ao 
mesmo tempo em jogo, existe um tempo Máximo Limitado a 2-Segundos de 
domínio da bola, a dinâmica se dá com movimentos diversos de ida e vinda da 
bola que só termina quando as duas forem definidas  em jogo.

B) A primeira bola deve ser arremessada fora da área de saque e a segunda 
poderá ser arremessada até de dentro da quadra respeitando o limite da linha 
2L. Independente do que venha acontecer na primeira bola a segunda deve 
obrigatoriamente ser colocada em jogo logo em seguida.

     PONTUAÇÃO;
No Manbol as duas bolas tem valores iguais cada bola definida corresponde a 1- 
ponto, Para fazer ponto o jogador tem que arremessar a bola na quadra do 
adversário por cima da rede com o objetivo de defini-la no campo oposto, o 
jogador oposto tem a mesma intenção. 

    SET- Com 12 pontos se fecha um Set, no Manbol partidas são disputadas em 
melhores de 3 set.

    Um jogador (ou time) marca um ponto quando:

    A bola toca o solo da quadra adversária.

    Um adversário comete erros.

    O adversário comete uma falta Grave.

Em todas as Jogadas quando a primeira bola for definida, isto é após tocar o 
solo, o jogo irá continuar normalmente até que a segunda seja finalizada.
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NEUTRALIDADE- Considerada a Regra  Central do Manbol
Simplificando no manbol são duas bolas as mesmas  tem valores iguais, por isso 
a interpretação para os árbitros, e jogadores requer importantíssima atenção, 
Após a definição das duas bolas, pois a Neutraliade são caracterizada quando 
ambos os jogadores  definem bolas de igual forma na mesma jogada. 
Elas acontecem quando há:
   
    Acerto iguais: para jogador ou time (A) + (B);

    Erros iguais: para jogador ou time (A) + (B)

    Acerto e Erro do mesmo jogador  ou time (A) ou (B)

Agora devemos observar com atenção se o jogador que estiver de posse do 
saque pontuar, ele receberá no placar obviamente os 2 pontos obtidos na jogada, 
para  o caso de quem não detem a  posse do saque e fizer os dois pontos. O 
primeiro ponto obtido será subtraido pela recuperação da posse do saque 
(vantagem) desta forma contará apenas 01 ponto para ao placar.

OBSERVAÇÃO-(01) No manbol, toda tomada de posse de saque sempre 
companhará apenas um ponto no placar. 

OBSERVAÇÃO (02) Todas as neutralidade não se pontuam pra ninguém o próprio 
nome já diz NEUTRALIZA, com esta definição a jogada volta a  quem tem a posse 
de bola para reiniciar novamente o saque. Em jogo bem disputado pode ocorrer 
inúmeras neutral, tornando o jogo bastante competitivo.

                                CURIOSIDADE  BOLAS CHOCADAS

Acontece durante uma jogada as bolas se chocam no ar, devemos observar o 
ritmo natural do jogo para onde as bolas se direcionam apos o choque, Neste 
caso o jogo pode continuar se as bolas forem dominadas rapidamente pois o 
choque é considerado uma jogada excepcional, mais caso as  bolas chocadas 
caiam, deve ser aplicadas as regras do jogo. observando o lado de onde elas 
foram definidas, caso apenas uma caia a outra precisa ser disputa ate ser 
finalizada.

Manual 2017
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FALTAS

No manbol, assim como em outros esportes, quando ocorre uma falta o jogo é 
interrompido, mesmo que a falta ocorra com as duas bolas ainda em jogo. 
Sempre que uma falta ocorrer, o time que sofrer com a falta será bonificado com 
ponto caso a falta seja considerada grave ou apenas posse de saque caso seja 
leve.

Toda falta grave equivale a 1 ponto

Existe uma situação onde é possível ganhar dois pontos durante uma falta 
grave. Isso ocorre quando qualquer jogador ou time produz uma falta na disputa 
da segunda bola nao definida, neste caso, conta o ponto da  primeira bola e 
conta o ponto da falta.

As faltas no manbol obrigam os jogadores a manter um alto nível de atenção, 
pois mesmo após terem finalizado a primeira bola, podem perder tudo e ainda 
dar um ponto para o adversário caso cometam uma falta.

As faltas  são divididas em 2 niveis: FALTAS GRAVES QUE PONTUAM e FALTAS 
LEVE QUE NÃO PONTUAM MAS OCORRE INVERSÃO DA POSSE;

    FALTAS GRAVES

1-Arremessos Frontal

    2-Finta de braço 

    3-Segurar a bola por mais de 2 segundos (2s)

    4-Segurar as bolas simultaneamente

    5-Golpear a bola

1. Arremessos  Frontal; São identificados acima da linha do obro de frente ou 
costa, saltando de dentro da quadra para qualquer ataque, movimentos acima 
do ombro, cestinha, frontal alto ou medio diagonal, alta de costa acima do 
ombro. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE; de ações que não são consideradas faltas 
em lances acima do ombro ocorre especificamente em casos quando forem 
realizados pelo jogador quando estiver de costas  localizado dentro da area 2L,  
ou em qualquer parte da quadra, sentado, caido, ajoelhado ou deitado.

2. Finta de braço; Ocorre quando um jogador faz uma finta com o braço com o 
objetivo de enganar o mesmo (finge que irá lançar a bola para um lado e acaba 
mudando sua direção);OBSERVAÇÃO IMPORTANTE; Nao é falta fazer a finta 
usando o corpo ou  apenas  movimentos de mão.
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3-Segurar a bola por mais de 2 segundos (2s); Para proporcionar maior 
dinamismo ao jogo, o jogador só poderá permanecer de posse de bola por dois 
segundos. O tempo será marcado a partir do momento em que a bola estiver sob 
domínio do jogador. 

4-Segurar as bolas simultaneamente; Manter a posse das duas bolas iguais so e 
permitido no saque, claramente não é permitido que um jogador exclusivo fique 
de posse das duas bolas ao mesmo tempo durante a jogada. CURISOSIDADE;  É 
normal que os iniciantes dominem a primeira bola e esqueçam de arremessá-la 
enquanto esperam a segunda, mais a desatenção ocorrera em falta.

5-Golpear a bola; É totalmente proibido golpear a bola, seja para atacá-la, 
passá-la ou ajudar no domínio com tapinhas leves. OBSERVAÇÃO; Caso um 
jogador falhe em dominar a bola num primeiro momento, gerando um rebote,ou 
um kiko involuntario, é permitido o continuo uso da bola ate que ela seja 
dominada por (1) ou mais jogadores, desde que visivelmente esse ato de rebote 
ou kiko nao seja provocado intencionalmente.

FALTAS  LEVES 

QUE NÃO PONTUA  MAIS OCORRE NA INVERSÃO DE POSSE;

 1.Invasão no saque-Falta leve

Realizar o saque da primeira bola de dentro da quadra ou o segundo 
ultrapassando a linha 2-L.

2.Invasão da quadra adversária por cima ou por baixo- Falta leve

Invadir a quadra adversária intencionalmente ou não por cima ou por baixo da 
rede   serão consideradas faltas leves; 

3. Saltar dentro da quadra para qualquer lance de ataque

 
OBSERVAÇÃO; toda falta leve assim como as faltas grave paralisa o jogo 
instataneamente e se aplica sobre elas as regras virgentes.
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               SUMÚLA

Federação Paraense de Manbol

Esporte da Amazônia 

Bandeira Oficial de Sinalização manbol

Esporte da Amazônia 
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Cartões Tradicionais amarela avertencia e vermelha Suspensão
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                                               Regras Oficial Manbol – Os Árbitros
                                 Equipe de Arbitragem e Procedimentos

Composição-4 membros oficiais:
Arbitro Central
Auxiliar de linha-1
Auxiliar de linha-2
Auxiliar de Sumúla
Localização
Autoridade
Responsabilidades
Sinalização Oficial  
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