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                         EQUIPE DE ARBITRAGEM E PROCEDIMENTOS
                                                    COMPOSIÇÃO
                                            4 MEMBROS OFICIAIS:
                                               ARBITRO CENTRAL
                                                  JUIZ DE LINHA -1
                                                  JUIZ DE LINHA -2
                                            AUXILIAR DE SUMÚLA-1

DA ORDEM A AUTORIDADE
1.1 Procedimentos Oficiais serão arbitrados para todo e qualquer efeito de 
marcação do jogo as regras oficiais registradas pelo criador do esporte e 
aprovadas pela Confederação Brasileira de Manbol, virgente e atual do ano 2017
1.2 Somente o Arbitro Central podem apitar durante a partida:
ARBITRO CENTRAL
1.1 Árbitro Central, apita na quadra com o auxilio de 2 juiz de linhas que ficarão 
localizados na extremidade oposto do arbitro central. 
 1.2 Arbitro Central apita para iniciar e ao final da " Jogada ", desde que esteja 
certo que uma falta ou pontuação, tenha sido cometida e tenham identificado 
sua natureza .
1.3 Imediatamente após o apito o Arbitro Central deve sinalizar co as mãos a 
natureza da marcação o auxiliar de sumula deve computar todos os pontos e  
jogadas especificas observadas pelo arbitro central caso ele solicite. 
1.4 Todas as principais açoes de marcação deve obedecer uma configuração de 
sinais especificos do manbol e usado após cada apito.
1.5 O arbitro  Central deve arbitrar e marcar sobre
a) A Equipe que saca,
b) A Natureza da falta,
c) O Jogador (es)  que cometem a falta,
d) O Ponto,
e) A Posse de bola
f)  A Neutralidade

DA INFRAÇÃO GRAVE DESACATO A ARBRITAGEM PODE OCORRER EM PUNIÇÃO 
COM PERCA DE PONTO, TODA VIA ESTA PUNIÇÃO SO SERA APLICADA POSTERIOR A 
UMA AVERTENCIA DADA PELO ARBITRO CENTRAL QUE SERA OFICIAL ATRAVES DA 
APRESENTAÇÃO DE UM CARTÃO AMARELO. NO MANBOL APOS O CARTÃO 
AMARELO SER APRESENTADO A SEQUENCIA E O VERMELHO. QUE PODERÁ SER 
EMPREGADO PELO ARBITRO CENTRAL AO PERCEBER QUE O JOGADOR REINCIDIU 
OU DESACATOU  A ARBITRAGEM, O MESMO DEVE SER SUPRIMIDO 1 PONTO DO 
JOGADOR PUNIDO. EM CASO DE 3  CARTOES VERMELHOS O JOGADOR INFRATOR 
FICA IMPEDIDO E CONTINUAR O JOGO.

REGIMENTO OFICIAL  ELABORADO PELA CONfEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MANBOL EM 2017

INFRAÇÃO - CARTÃO AMARELO E VERMELHO

1



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MANBOL
CBMCBM

OFICIAL ARBITRAGEM MANBOL 2017
REGIMENTO OFICIAL  ELABORADO PELA CONfEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MANBOL EM 2017

1.6 Os Arbitro Central  desempenha suas funções sentadas ou de pé sobre a 
cadeira de arbitragem, em um dos lados centralizado sobre a extremidade da 
rede.  Sua visão deve estar aproximadamente ate 20cm acima do bordo superior 
da rede.
1.7 Sua Autoridade no jogo com base nas regras é superior a qualquer decisão.
1.8  Arbitros Centrais dirige a partida do início até o fim. Eles (a) tem autoridade 
sobre toda a equipe de arbitragem e membros das equipes.
1.9 Durante a partida suas decisões são finais. Ele está autorizado a anular as 
decisões dos juizes de linhas, se julgar que estão errados.
1.10 O Arbitro Central pode, inclusive, substituir um membro da equipe que não 
está cumprindo corretamente suas funções.
1.11 O Arbitro Central também controla o trabalho dos apoiadores, enxugadores 
e limpadores da quadra.
1.12 O Arbitro Central tem poder para decidir sobre qualquer questão 
envolvendo o jogo, incluindo aquelas não previstas pelas Regras.
1.13 O Arbitro Central não pode permitir discussões sobre suas decisões.
Toda via, por solicitação do jogador, o Arbitro Central dará explicação sobre a 
aplicação ou interpretação das Regras em que baseou sua decisão.
1.14 Se o atleta em jogo não concordar com as explicações do Arbitro Central e 
escolher protestar contra esta decisão, ele deve imediatamente registrar este 
protesto na conclusão da partida na sumula. O Arbitro Central deve autorizar 
este direito ao jogador em jogo.
1.15  O Arbitro Central tem a responsabilidade de decidir, antes e durante o jogo, 
se a área de jogo, equipamentos e condições são apropriadas para o jogo.

                             RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS PADRÕES  

1.1 INSPECIONA AS CONDIÇÕES DA ÁREA DE JOGO, DAS BOLAS DOS  
EQUIPAMENTOS;

1.2 REALIZA O SORTEIO COM OS JOGADORES DAS EQUIPES;

1.3 CONTROLA O TEMPO DE AQUECIMENTO DAS EQUIPES.

1.4 ADVERTE AS EQUIPES CASO HAJA ALGO FORA DO REGULAMENTO DO 
JOGO

1.5 PUNI CONDUTAS INCORRETAS E RETARDAMENTOS

1.6 FINAL DA PARTIDA, ELE CONFERE A SÚMULA E A ASSINA. 2
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 JUIZ de LINHAS  e RESPONSABILIDADES

1.1 uma partida oficial de manbol deve ser fiscalizadas por DOIS JUIZES DE 
LINHAS, que deverão estarem localizados em uma mesma linha da quadra de 
frente para o arbitro central.

1.2 Cada um deles controla as linhas, de fundo e lateral, do seu lado.

1.3 Eles SE POSICIONAM NA ZONA LIVRE, entre 1m e 3m de cada ângulo da 
quadra, sobre o prolongamento imaginário da linha que eles controlam.

1.4 Os juízes de linha desempenham suas funções usando bandeiras (40 x 
40cm), triangular oficial com logo da cofederação manbol impresso

1.5  Marca  A bola "dentro" e "fora", quando ela cai perto da(s) sua(s) linha(s);

1.6  A bola "fora", tocada por um jogador da equipe receptora;

1.7 A bola tocando as antenas.

1.8 Suas DECISOES E JUSTIFICATIVAS DEVE SER REPORTADAS APENAS AO 
ARBITRO CENTRAL, que decidira conforme as regras oficiais virgentes.

1.9 A sinalização do juiz de linha se configura ao LEVANTAR OU BAIXAR A 
BANDEIRA, ao levantar ele caracteriza que a bola marcada foi fora, ao baixar 
apontando para dentro ele confirma que foi dentro. 

1.10 Sobre ocorrer quaisquer desetenendimento ou falha na marcação o mesmo 
devera direcionar-se até o arbitro central e CONFIDENCIALMENTE RELATAR O 
OCORRIDO.

1.11 No jogo o Juiz de Linha NUNCA DEVE CONVERSAR COM OS JOGADORES 
sobre qualquer hipotêse, deixando qualquer eventual  conversa para o fim do 
jogo.

1.12 LOCALIZAÇÃO DURANTE O JOGO, Somente os juízes de linhas são 
autorizados a se posicionarem nos ângulos mais próximos à mão direita e mão 
esquerda do arbitro central verticalmente nas extremidades do fundo da quadra 
na mesma linha a 1-M de cada ângulo.
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AUXILIAR DE SUMÚLA - RESPONSABILIDADES

1.1 Auxiliar de Sumúla desempenha suas funções sentado na mesa do 
apontador, no lado oposto e de frente para o árbitro central.

1.2  Ele(a) mantém a súmula de acordo com as Regras, cooperando com os 
juizes de linhas e seguindo as orientaçoes do Arbitro Central.

1.3 Ele(a) usa uma campainha ou outro aparelho sonoro para comunicar ao 
árbitro central e juizes de linhas o que estiver sob sua responsabilidade .

1.4 Antes da partida e do set, o Auxiliar de Sumúla registra os dados da 
partida e das equipes, incluindo o nome e o número do jogador , de acordo 
com os procedimentos em vigor e obtém as assinaturas dos capitães caso 
haja e dos técnicos;

1.5  Registra a formação inicial de cada equipe, a partir da folha de 
formação. Se não receber o formulário de ordem de saque a tempo, ele 
imediatamente informa este fato a árbitro.

1.6 Durante a partida o Auxiliar de Sumúla ;
a) Registra os pontos marcados;
b) Controla a ordem de saque de cada equipe e avisa aos árbitros sobre 
qualquer erro, imediatamente após o saque;
c) Registra os tempos e as substituições dos jogadores, controlando seu 
número.
d) Registra quaisquer punições;
e) Registra todos os outros eventos, conforme instruído pelo árbitro: 
substituições excepcionais, tempo de recuperação, interrupções 
prolongadas, interferência externa, etc.

1.7 Em caso de protesto, com a prévia autorização do árbitro, escreve ou 
permite ao capitão da equipe/em jogo escrever na súmula sua versão 
sobre os fatos protestados.

1.8 Ao final da partida, o Auxiliar de Sumúla registra o resultado final e 
assina;

1.9  Após assinar a súmula, colhe a assinatura dos capitães das equipes e a 
dos árbitros; 4
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                                         SINALIZAÇÃO OFICIAL

1.1 Sinalização do Árbitro Central e Juizes de linhas

O árbitro devem indicar com a sinalização manual oficial a razão de seus apitos 
(Pontos e Faltas cometidos com especificação da natureza apitada ou o objetivo 
da interrupção autorizada). A sinalização tem que ser mantida por um instante e 
sempre com uso de apito sonoro e gesticulação de acordo com descrito neste 
manual.

1.2 Sinalização dos Juízes de Linha com a Bandeira

Os juízes de linha devem usar a sinalização oficial com a bandeira, indicando 
através de gestos a natureza do ponto ou da falta cometida, mantendo  o sinal  
por um momento.
 
                      CONFIGURAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA  FALTAS

1.1. ARREMESSO FRONTAL;
Sinaliza-se com apito sonoro forte apenas por 1 vez e movimentos visual 
colocando uma das mãos sobre o ombro e a outra  sentidos imitatorios da 
penalidade  (falta grave)

1.2. FINTA DE BRAÇO;
Sinaliza-se com apito sonoro forte apenas por 1 vez e movimentos visual zig zag 
com o braço
(falta grave)
 
1.3. SEGURAR 2 AS BOLAS IGUAIS;
Sinaliza-se com apito sonoro forte apenas por 1 vez e movimentos visual das 
duas mãos fechadas separadas (falta grave)

1.4  Corte DA BOLA;
Sinaliza-se com apito sonoro forte apenas por 1 vez e movimentos visual com 
movimentos imita-tórios do corte (falta grave)

1.5 ( 2S ) BOLA NA MÃO

Sinaliza-se com apito sonoro forte apenas por 1 vez e movimentos visual de dois 
dedos e segue demonstração padrão de tempo.
(falta grave)
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                                  SINALIZAÇÃO OFICIAL

FALTAS LEVE;

1. Lance inicial da 1ª bola com pé dentro da quadra.
Sinaliza-se com apito sonoro forte repeito por 1 vez e expressão de voz

2.  Lance de segunda bola com pé ultrapassando a área 2-L.
Sinaliza-se com apito Sinaliza-se com apito sonoro forte repeito por 1 vez e 
expressão de voz anunciando a invasão da area 2L

3. Arremesso das duas bolas iguais no saque
Sinaliza-se com apito sonoro forte repeito por 1 vez e movimentos visual do 
saque  igual 

4. Invasão de quadra do oponente
Sinaliza-se com apito sonoro forte repeito por 1 vez e expressão de voz
 
                                              OBSERVAÇÃO IMPORTANTE. 

INVERSSÃO DE POSSE; Sinaliza-se com apito e movimentos visual de 
mãos em circulo.

NEUTRALIDADE; Sinaliza-se com apito  sonoro forte repeito por 1 vez e 
movimentos visuais apontando pontos nos dois sentidos, e movimentando 
os braços igualmente no horizontal, em sentidos inversos  indicando que 
esta neutralizada a jogada.

PONTOS; Sinaliza-se com apito sonoro forte repeito por 1 vez e 
movimentos visuais apontando em dedos da mão quantos  pontos 
efetuados na jogada em curso.

SET-FECHADO;  Sinaliza-se com apito  sonoro forte repeito por 2 vezes e 
movimentos visuais apontando com as duas mãos direcionadas a quadra 
do time vencedor.

.
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