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WP 1 CAMPO DE JOGO E EQUIPAMENTOS

WP 1 FIELD OF PLAY & EQUIPMENT

WP 1.1 A entidade organizadora é responsável pelas medições e marcações
corretas do campo de jogo e devem fornecer todos os utensílios e equipamentos
necessários.

WP 1.1 The promoting organisation shall be responsible for the correct
measurements and markings of the field of play and shall provide all required
fixtures and equipment.

WP 1.2 O layout e as marcações do campo de jogo para um jogo arbitrado por
dois árbitros deverão estar de acordo com este esquema:

WP 1.2 The layout and markings of the field of play for a game officiated by two
referees shall be in accordance with this diagram:
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WP 1.3 Em um jogo arbitrado por um árbitro, o árbitro deverá arbitrar no
mesmo lado que a mesa oficial, e os juízes de gol devem situar-se no lado
oposto.

WP 1.3 In a game officiated by one referee, the referee shall officiate on the
same side as the official table, and the goal judges shall be situated on the
opposite side.

WP 1.4 A distância entre as linhas de gol não deve ser inferior a 20 metros e não
mais de 30 metros para jogos masculinos. A distância entre as linhas de gol não
deve ser inferior a 20 metros e não mais de 25 metros para jogos femininos. A
largura do campo de jogo não deve ser inferior a 10 metros e não mais de 20
metros.

WP 1.4 The distance between the goal lines shall not be less than 20 metres and
not more than 30 metres for games played by men. The distance between the
goal lines shall not be less than 20 metres and not more than 25 metres for
games played by women. The width of the field of play shall be not less than 10
metres and not more than 20 metres.

WP 1.5 Para eventos da FINA, as dimensões do campo de jogo, profundidade e
temperatura da água e intensidade da luz deve ser conforme estabelecido na FR
7.2, FR 7.3, 7,4 E FR 8.3.

WP 1.5 For FINA events, the dimensions of the field of play, water depth and
temperature, and light intensity shall be as set forth in FR 7.2, FR 7.3, FR 7.4 and
FR 8.3.

WP 1.6 Sinais particulares devem ser fornecidas em ambos os lados do campo de
jogo para indicar o seguinte:
(A) Marcas brancas - linha de gol e linha de meio campo
(B) Marcas vermelhas - 2 metros da linha de gol
(C) Marcas amarelas- 5 metros da linha de gol.

WP 1.6 Distinctive marks shall be provided on both sides of the field of play to
denote the following:
(a) white marks - goal line and half distance line
(b) red marks - 2 metres from goal lines
(c) yellow marks - 5 metres from goal lines

Os lados do campo de jogo a partir da linha de gol para a linha de dois metros
devem ser marcados em vermelho; a partir da linha 2 metros para a linha de
cinco metros devem ser marcados de amarelo e da linha de 5 metros para a linha
de meio campo, serão marcados em verde.

The sides of the field of play from the goal line to the 2 metre line shall be
marked in red; from the 2 metre line to the 5 metre line shall be marked in
yellow and from the 5 metre line to the half distance line shall be marked in
green.
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WP 1.7 A marca vermelha deve ser colocada em cada extremidade do campo de
jogo, 2 metros do canto do campo de jogo no lado oposto à mesa oficial, para
designar a área de reentrada.

WP 1.7 A red mark shall be placed at each end of the field of play, 2 metres from
the corner of the field of play on the side opposite to the official table, to denote
the re-entry area.

WP 1.8 Deve ser fornecido espaço suficiente para permitir que os árbitros
tenham a livre circulação de ponta a ponta do campo de jogo. Espaço será
também fornecida nas linhas de gol para os juízes de gol.

WP 1.8 Sufficient space shall be provided to enable the referees to have free
movement from end to end of the field of play. Space shall also be provided at
the goal lines for the goal judges.

WP 1.9 O secretário deve estar equipedos com bandeiras brancas, azuis,
vermelhas e amarelas separadas, cada uma medindo 0,35 metros x 0,20 metros.

WP 1.9 The secretary shall be provided with separate white, blue, red and yellow
flags, each measuring 0.35 metres x 0.20 metres.

WP 2 GOLS

WP 2 GOALS

WP 2.1 Dois postes e uma barra transversal, rigidamente construído, retangular
com uma dimensão de 0.075 metros de frente para o campo de jogo e pintada
de branco será localizado nas linhas de gol em cada extremidade, distantes
igualmente das laterais e não inferior a 0,30 metros de frente das extremidades
do campo de jogo.

WP 2.1 Two goal posts and a crossbar, rigidly constructed, rectangular with a
dimension of 0.075 metres facing the field of play and painted white shall be
located on the goal lines at each end, equal distances from the sides and not less
than 0.30 metres in front of the ends of the field of play.

WP 2.2 Os lados internos dos postes deverão ser de 3 metros de distância.
Quando a profundidade da água for de 1,50 metros ou mais, a parte inferior da
barra transversal deve ser 0,90 metros da superfície da água. Quando a
profundidade da água for inferior a 1,50 metros, o lado inferior da barra
transversal deve ser 2,40 metros do chão da piscina.

WP 2.2 The inner sides of the goal posts shall be 3 metres apart. When the water
is 1.50 metres or more in depth, the underside of the crossbar shall be 0.90
metres from the water surface. When the water is less than 1.50 metres in
depth, the underside of the crossbar shall be 2.40 metres from the floor of the
pool.
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WP 2.3 Redes maleáveis devem ser solidamente fixados aos postes e trave para
incluir toda a área de gol e deve ser anexado às traves do gol de tal maneira a
permitir que, pelo menos, 0,30 metros de espaço livre atrás da linha de gol em
todos os lugares dentro da área de gol.

WP 2.3 Limp nets shall be securely fastened to the goal posts and crossbar to
enclose the entire goal area and shall be attached to the goal fixtures in such a
manner as to allow not less than 0.30 metres clear space behind the goal line
everywhere within the goal area.

WP 3 A BOLA

WP 3 THE BALL

WP 3.1 A bola deve ser redonda e terá uma câmara de ar com uma válvula de
fecho automático. Ela deve ser impermeável, sem costuras exteriores, ou
qualquer cobertura de gordura ou substância similar.

WP 3.1 The ball shall be round and shall have an air chamber with a self-closing
valve. It shall be waterproof, without external strapping or any covering of
grease or similar substance.

WP 3.2 O peso da bola não deve ser inferior a 400 gramas e não mais de 450
gramas.

WP 3.2 The weight of the ball shall be not less than 400 grammes and not more
than 450 grammes.

WP 3.3 Para jogos masculinos, a circunferência da bola não pode ser inferior a
0,68 metros e não mais de 0,71 metros, e sua pressão deve ser 55-62 kPa (kilo de
Pascal) (8-9 libras por polegada quadrada atmosférica).

WP 3.3 For games played by men, the circumference of the ball shall be not less
than 0.68 metres and not more than 0.71 metres, and its pressure shall be 55 62 kPa (kilo Pascal’s) (8 - 9 pounds per square inch atmospheric).

WP 3.4 Para jogos mulheres, a circunferência da bola não pode ser inferior a 0,65
metros e não mais de 0,67 metros, e sua pressão deve ser 48- 55 (kilo de Pascal)
(7- 8 libras por polegada quadrada atmosférica).

WP 3.4 For games played by women, the circumference of the ball shall be not
less than 0.65 metres and not more than 0.67 metres, and its pressure shall be
48 - 55 (kilo Pascal’s) (7 - 8 pounds per square inch atmospheric).
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WP 4 GORROS

WP 4 CAPS

WP 4.1 Os gorros deverão ser de cor contrastante, com exceção vermelho sólido,
tal como aprovado pelos árbitros, mas também para contrastar com a cor da
bola. Uma equipe pode ser exigida pelos árbitros de usar gorros brancos ou
azuis. Os goleiros devem usar toucas vermelhas. Os gorros devem ser fixados sob
o queixo. Se um jogador perder a touca durante o jogo, o jogador deverá
substituí-lo na próxima parada adequada de jogo, quando a equipe do jogador
estiver de posse de bola. Gorros deverão ser usados durante todo o jogo.

WP 4.1 Caps shall be of contrasting colour, other than solid red, as approved by
the referees, but also to contrast with the colour of the ball. A team may be
required by the referees to wear white or blue caps. The goalkeepers shall wear
red caps. Caps shall be fastened under the chin. If a player loses the cap during
play, the player shall replace it at the next appropriate stoppage of the game
when the player’s team is in possession of the ball. Caps shall be worn
throughout the entire game.

WP 4.2 Os gorros deverão ser equipedos com protetores de ouvidos maleáveis,
que devem ser da mesma cor que as toucas da equipe, exceto que o goleiro pode
ter protetores vermelhos.

WP 4.2 Caps shall be fitted with malleable ear protectors which shall be the same
colour as the team's caps except that the goalkeeper may have red protectors.

WP 4.3 Os gorros deverão ser numeradas em ambos os lados com números o 10
metros de altura. O goleiro deve usar a touca numero 1 e as outras toucas
devem ser numerados de 2 a 13. Um goleiro substituto deverá usar uma touca
vermelha numerada 13. Um jogador não deve ser autorizado a mudar o seu
número de touca durante o jogo, exceto com a permissão de um árbitro e com
notificação ao secretário.

WP 4.3 Caps shall be numbered on both sides with numbers 0.10 metres in
height. The goalkeeper shall wear cap no. 1 and the other caps shall be
numbered 2 to 13. A substitute goalkeeper shall wear a red cap numbered 13. A
player shall not be allowed to change his cap number during the game except
with the permission of a referee and with notification to the secretary.

WP 4.4 Em jogos internacionais, as toucas devem exibir, em frente o código
internacional do país de três letras e pode utilizar a bandeira nacional. O código
do país deve ser 0,04 metros de altura.

WP 4.4 For international games, the caps shall display on the front the
international three letter country code and may display the national flag. The
country code shall be 0.04 metres in height.
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WP 5 EQUIPES E SEUS SUBSTITUTOS

WP 5 TEAMS AND SUBSTITUTES

WP 5.1 Cada equipe será composta por um máximo de treze jogadores: onze
jogadores de campo e dois goleiros. Uma equipe deve começar o jogo com não
mais de sete jogadores, um dos quais será o goleiro e quem deve vestir a touca
do goleiro. Cinco reservas podem ser usados como substitutos e um goleiro
reserva que podem ser utilizadas apenas como um goleiro suplente. Uma equipe
que jogue com menos de sete jogadores não deve ser obrigada a ter um goleiro.

WP 5.1 Each team shall consist of a maximum of thirteen players: eleven field
players and two goalkeepers. A team shall start the game with not more than
seven players, one of whom shall be the goalkeeper and who shall wear the
goalkeeper’s cap. Five reserves may be used as substitutes and one reserve
goalkeeper who may be used only as a substitute goalkeeper. A team playing
with less than seven players shall not be required to have a goalkeeper.

WP 5.2 Todos os jogadores que não estão no jogo naquele momento,
juntamente com os treinadores e oficiais, com exceção do treinador principal,
deverão sentar-se no banco da equipe e não deve afastar-se do banco desde o
início do jogo, exceto durante os intervalos entre períodos ou durante os pedidos
de tempo. O treinador da equipe atacante deve ser autorizado a se deslocar para
a linha de cinco metros a qualquer momento. As equipes só mudarão de bancos
na metade do tempo. Os bancos das equipes devem ambos estar situado no lado
oposto à mesa oficial.

WP 5.2 All players not in the game at that time, together with the coaches and
officials with the exception of the head coach, shall sit on the team bench and
shall not move away from the bench from the commencement of play, except
during the intervals between periods or during timeouts. The head coach of the
attacking team shall be allowed to move to the 5 metre line at any time. Teams
shall only change ends and benches at half time. The team benches shall both be
situated on the side opposite to the official table.

WP 5.3 Os capitães deverão ser jogadores das respectivas equipes e cada um
deve ser responsável pela boa conduta e disciplina da sua equipe.

WP 5.3 The captains shall be playing members of their respective teams and
each shall be responsible for the good conduct and discipline of his team.

WP 5.4 Os jogadores deverão usar trajes não transparentes e como outros trajes
separados por baixo e antes de participar de um jogo devem remover todos os
artigos susceptíveis de causar ferimentos.

WP 5.4 Players shall wear non-transparent costumes or costumes with a
separate undergarment and before taking part in a game shall remove any
articles likely to cause injury.
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WP 5.5 Os jogadores não deverão ter graxa, óleo ou qualquer substância similar
no corpo. Se um árbitro verificar antes do início do jogo que essa substância foi
utilizada, ele deverá ordenar que ela seja removida imediatamente . O início do
jogo não deverá ser adiado para a substância a ser removida. Se a ofensa for
detectada após o jogo iniciado, o jogador ofensor será excluído pelo o resto do
jogo e um substituto autorizado a entrar no campo de jogo imediatamente na
área de reentrada mais próxima de sua linha de gol.

WP 5.5 Players shall not have grease, oil or any similar substance on the body. If
a referee ascertains before the start of play that such a substance has been used,
he shall order it to be removed immediately. The start of play shall not be
delayed for the substance to be removed. If the offence is detected after the play
has started, the offending player shall be excluded from the remainder of the
game and a substitute permitted to enter the field of play immediately from the
re-entry area nearest to his own goal line.

WP 5.6 A qualquer momento no jogo, um jogador pode ser substituído por
deixar o campo de jogo na área de reentrada mais próxima da própria linha de
gol do jogador. O substituto pode entrar no campo de jogo a partir da área de
reentrada, logo que o jogador tenha visivelmente aparecido para a superfície da
água dentro da área de re- entrada. Se um goleiro é substituído ao abrigo desta
regra só deve ser feita por o goleiro substituto. Se a equipe tiver menos de sete
jogadores a equipe não deve ser obrigada a ter um goleiro. Nenhuma
substituição será feita ao abrigo desta regra entre o momento em que um
árbitro marque um pênalti e a cobrança do mesmo.

WP 5.6 At any time in the game, a player may be substituted by leaving the field
of play at the re-entry area nearest to the player’s own goal line. The substitute
may enter the field of play from the re-entry area as soon as the player has
visibly risen to the surface of the water within the re-entry area. If a goalkeeper
is substituted under this Rule it must only be by the substitute goalkeeper. If the
team has less than seven players the team shall not be required to have a
goalkeeper. No substitution shall be made under this Rule between the time a
referee awards a penalty throw and the taking of the throw.

[Nota: no caso em que o goleiro e goleiro suplente não ter direito ou a
possibilidade de participar, uma equipe que joga com sete jogadores será
obrigados a jogar com um goleiro alternativo que deverá usar a touca do goleiro.

[Note: In the event that the goalkeeper and substitute goalkeeper are not
entitled or able to participate, a team playing with seven players shall be
required to play with an alternative goalkeeper who shall wear the goalkeeper’s
cap.

Durante um jogo se uma equipe não tiver nenhum jogador suplente além do
goleiro substituto, ou o goleiro ou goleiro substituto poderá jogar como um
jogado de campo.]

During a game should a team have no more substitutes apart from the substitute
goalkeeper either the goalkeeper or substitute goalkeeper may play as a field
player].
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WP 5.7 Um suplente pode entrar no campo de jogo a partir de qualquer lugar:
(A) Durante os intervalos entre períodos de jogo;
(B) Depois de um gol ter sido marcado;
(C) Durante um período de tempo;
(D) Para substituir um jogador que está sangrando ou ferido.

WP 5.7 A substitute may enter the field of play from any place:
(a) during the intervals between periods of play;
(b) after a goal has been scored;
(c) during a timeout;
(d) to replace a player who is bleeding or injured.

WP 5.8 Um substituto deve estar pronto para substituir um jogador sem demora.
Se o substituto não está pronto, o jogo deverá continuar sem o substituto, e a
qualquer momento, o substituto poderá entrar no campo de jogo pela área de
reentrada mais próxima da sua própria linha.

WP 5.8 A substitute shall be ready to replace a player without delay. If the
substitute is not ready, the game shall continue without the substitute and, at
any time, the substitute may then enter the field of play from the re-entry area
nearest to the substitute own goal line.

WP 5.9 Um goleiro que foi substituído por um substituto não pode jogar em
qualquer posição que não seja o goleiro.

WP 5.9 A goalkeeper who has been replaced by a substitute may not play in any
position other than goalkeeper.

WP 5.10 Se um goleiro se retirar do jogo por qualquer razão médica, os árbitros
devem permitir uma substituição imediata por parte do goleiro substituto.

WP 5.10 Should a goalkeeper retire from the game through any medical reason,
the referees shall allow an immediate substitution by the substitute goalkeeper.

WP 6 OFICIAIS

WP 6 OFFICIALS

WP 6.1 Para eventos FINA os oficiais são compostos por dois árbitros, dois juízes
de gol, cronometristas e secretários, cada um com as seguintes atribuições e
deveres. Estes oficiais devem participar de outros eventos sempre que possível,
com exceção em que um jogo arbitrado por dois árbitros e sem juízes de golo, os
árbitros devem assumir os deveres (mas sem fazerem os sinais específicos)
atribuídos aos juízes de gol em WP 8.2.

WP 6.1 For FINA events the officials shall consist of two referees, two goal
judges, timekeepers and secretaries, each with the following powers and duties.
Such officials shall also be provided wherever possible for other events, except
that in a game refereed by two referees and no goal judges, the referees shall
assume the duties (but without making the specified signals) allocated to the
goal judges in WP 8.2.
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[Nota: Dependendo do grau de importância do jogo, pode ser controlado por
equipes de 4-8 oficiais, como segue:

[Note. Depending on the degree of importance, games can be controlled by
teams of four to eight officials, as follows:

(A)

Os árbitros e juízes de gol:
Dois árbitros e dois juízes de gol; ou dois árbitros e sem juízes de gol; ou um
árbitro e dois juízes de gol.

(a) Referees and goal judges:
Two referees and two goal judges; or two referees and no goal judges; or one
referee and two goal judges.

(B)

Cronometristas e secretários:
Com um cronometrista e um secretário: o cronometrista devem registrar os
períodos de posse de bola contínua de cada equipe, de acordo com WP 20.16. O
secretário contará o tempo de jogo útil, os time outs e os intervalos entre
períodos, manter o registro do jogo tal como estabelecido no WP 10.1 e deve
registrar igualmente os respectivos períodos de exclusão de jogadores retirados
do jogo de acordo com as regras.

(b) Timekeepers and secretaries:
With one timekeeper and one secretary: The timekeeper shall record the periods
of continuous possession of the ball by each team, in accordance with WP 20.16.
The secretary shall record the exact periods of actual play, timeouts and the
intervals between periods, maintain the record of the game as set out in WP 10.1
and shall also record the respective periods of exclusion of players ordered from
the water in accordance with the Rules.

Com dois cronometristas e um secretário: o cronometrista 1 contará o tempo de
jogo útil, os time out e os intervalos entre períodos. Cronometrista 2 contará o
tempo de posse de bola contínua de cada equipe , de acordo com WP 20.15. O
secretário manterá o registro do jogo e executar todas as outras funções, como
previsto no WP 10.1.

With two timekeepers and one secretary: Timekeeper No. 1 shall record the
exact periods of actual play, timeouts and the intervals between periods.
Timekeeper No. 2 shall record the periods of continuous possession of the ball by
each team, in accordance with WP 20.15. The secretary shall maintain the record
of the game and perform all other duties as set out in WP 10.1.
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Com dois cronometristas e dois secretários: o cronometrista 1 contará o tempo
de jogo útil, os time out e os intervalos entre períodos .cronometrista 2 contará o
tempo de posse de bola contínua de cada equipe, de acordo com WP 20.16.
Secretário 1 deve manter o registro do jogo tal como estabelecido no WP 10.1
(a). Secretário 2 exercerá as funções estabelecidas no WP 10.1 (b), (c) e (d),
relativa à re- entrada imprópria dos jogadores excluídos, entrada imprópria de
substitutos, exclusão de jogadores e terceira falta pessoal.]

With two timekeepers and two secretaries: Timekeeper No. 1 shall record the
exact periods of actual play, timeouts and the intervals between periods.
Timekeeper No. 2 shall record the periods of continuous possession of the ball by
each team, in accordance with WP 20.16. Secretary No. 1 shall maintain the
record of the game as set out in WP 10.1(a). Secretary No. 2 shall carry out the
duties set out in WP 10.1(b), (c) and (d) relating to the improper re-entry of
excluded players, improper entry of substitutes, exclusion of players and the
third personal foul.]

WP 7 ÁRBITROS
WP 7 REFEREES
WP 7.1 Os árbitros devem estar no controle absoluto do jogo. Sua autoridade
sobre os jogadores devem ser eficazes durante todo o tempo que eles e os
jogadores estão no recinto da piscina. Todas as decisões dos árbitros em
questões de facto será FINAl e sua interpretação das regras devem ser
obedecidas durante todo o jogo. Os árbitros não devem fazer qualquer
presunção quanto aos fatos de qualquer situação durante o jogo, mas deve
interpretar o que observam com o melhor de sua capacidade.
WP 7.2 Os árbitros devem apitar para iniciar ou reiniciar o jogo e para declarar
gols, tiro de gol, tiro de canto (seja assinalada pelo juiz de golo ou não), tiros
neutros e infrações às regras. Um árbitro pode alterar uma decisão desde que
seja feito antes que a bola seja colocada em jogo.

WP 7.1 The referees shall be in absolute control of the game. Their authority
over the players shall be effective during the whole time that they and the
players are within the precincts of the pool. All decisions of the referees on
questions of fact shall be final and their interpretation of the Rules shall be
obeyed throughout the game. The referees shall not make any presumption as to
the facts of any situation during the game but shall interpret what they observe
to the best of their ability.
WP 7.2 The referees shall whistle to start and restart the game and to declare
goals, goal throws, corner throws (whether signalled by the goal judge or not),
neutral throws and infringements of the Rules. A referee may alter a decision
provided it is done before the ball is put back into play.

12

WP 7.3 Os árbitros têm o poder decisório de conceder (ou não concessão)
qualquer, exclusão ou pênalti, dependendo se a decisão daria vantagem da
equipe atacante. Eles devem oficiar em favor da equipe atacante, mediante a
concessão de uma falta ou abstendo-se de adjudicação de uma falta, se, em sua
opinião, a concessão de falta seria uma vantagem para a equipe do jogador
infrator.
[Nota: Os árbitros devem aplicar este princípio em toda a extensão.]

WP 7.3 The referees shall have discretion to award (or not award) any ordinary,
exclusion or penalty foul, depending on whether the decision would advantage
the attacking team. They shall officiate in favour of the attacking team by
awarding of a foul or refraining from awarding a foul if, in their opinion,
awarding the foul would be an advantage to the offending player’s team.

WP 7.4 Os árbitros têm o poder de ordenar qualquer jogador a sair da água de
acordo com a regra adequada e suspendera jogo se um jogador se recusar a sair
da água quando ordenado.

WP 7.4 The referees shall have the power to order any player from the water in
accordance with the appropriate Rule and to abandon the game should a player
refuse to leave the water when so ordered.

WP 7.5 Os árbitros têm o poder de ordenar a retirada do recinto da piscina
qualquer jogador, suplente, espectador ou funcionário cujo comportamento
impede que os árbitros desempenhem as suas funções de forma adequada e
imparcial.

WP 7.5 The referees shall have the power to order the removal from the
precincts of the pool any player, substitute, spectator or official whose behaviour
prevents the referees from carrying out their duties in a proper and impartial
manner.

WP 7.6 os árbitros têm o poder de suspender o jogo a qualquer momento se, em
sua opinião, o comportamento dos jogadores ou espectadores, ou outras
circunstâncias impeçam que ele seja trazido a uma conclusão apropriada. Se o
jogo tiver que ser suspenso, os árbitros devem comunicar as suas ações à
autoridade competente.

WP 7.6 The referees shall have the power to abandon the game at any time if, in
their opinion, the behaviour of the players or spectators, or other circumstances
prevent it from being brought to a proper conclusion. If the game has to be
abandoned the referees shall report their actions to the competent authority.

[Note. The referees shall apply this principle to the fullest extent.]
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WP 8 JUÍZES DE GOL

WP 8 GOAL JUDGES

WP 8.1 Os juízes de gol devem estar situados no mesmo lado da mesa oficial,
cada um na linha do gol no FINAl do campo de jogo.

WP 8.1 The goal judges shall be situated on the same side as the official table,
each on the goal line at the end of the field of play.

WP 8.2 Os deveres dos juízes de gol devem ser:
(A)
Para sinalizar levantando um braço verticalmente quando os jogadores
estão corretamente posicionados em suas respectivas linhas de gol no início de
um período;
(B)
Para sinalizar levantando ambos os braços verticalmente para um
início ou
(C)
Reinício impróprio;
(D)
Assinalar, apontando o braço na direção do ataque para um tiro de gol;
(E)
Assinalar, apontando o braço na direção do ataque, um canto;
(F)
Para sinalizar ao levantar e cruzando os braços para um gol;
(G)
Para sinalizar levantando ambos os braços verticalmente para uma
reentrada
(H)
Imprópria de um jogador excluído ou entrada imprópria de um
substituto.

WP 8.2 The duties of the goal judges shall be:
(a) to signal by raising one arm vertically when the players are correctly
positioned on their respective goal lines at the start of a period;
(b) to signal by raising both arms vertically for an improper start or restart;
(c) to signal by pointing with the arm in the direction of the attack for a goal
throw;
(d) to signal by pointing with the arm in the direction of the attack for a corner
throw;
(e) to signal by raising and crossing both arms for a goal;
(f) to signal by raising both arms vertically for an improper re-entry of an
excluded player or improper entry of a substitute.

WP 8.3 Cada juiz de gol deve estar equipedo com um suprimento de bolas e
quando a bola original tiver ido para fora do campo de jogo, o juiz de gol deve
lançar imediatamente uma nova bola para o goleiro (para um tiro de gol), para o
jogador mais próximo de a equipe atacante (para um tiro de canto) ou conforme
indicado pelo árbitro.

WP 8.3 Each goal judge shall be provided with a supply of balls and when the
original ball has gone outside the field of play, the goal judge shall immediately
throw a new ball to the goalkeeper (for a goal throw), to the nearest player of
the attacking team (for a corner throw), or as otherwise directed by the referee.
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WP 9 CRONOMETRISTAS

WP 9 TIMEKEEPERS

WP 9.1 Os deveres dos cronometristas são:
(A)
Registro do tempo útil de jogo, descontos de tempo e os intervalos entre
os períodos;
(B)
Para registrar os períodos de posse de bola contínua por cada equipe;
(C)
Para registrar os tempos de exclusão dos jogadores ordenados a sair da
água de acordo com as regras, juntamente com os tempos de reentrada desses
jogadores ou dos seus substitutos;
(D)
Para anunciar de forma audível o início do último minuto do jogo;
(E)
Para sinalizar por apito após 45 segundos e no FINAl de cada time out.

WP 9.1 The duties of the timekeepers shall be:
(a) to record the exact periods of actual play, timeouts and the intervals between
the periods;
(b) to record the periods of continuous possession of the ball by each team;
(c) to record the exclusion times of players ordered from the water in accordance
with the Rules, together with the re-entry times of such players or their
substitutes;
(d) to audibly announce the start of the last minute of the game;
(e) to signal by whistle after 45 seconds and at the end of each timeout.

WP 9.2 Um cronometrista deve assinalar com um apito (ou por qualquer outro
meio, desde que seja distintivo, acusticamente eficientes e prontamente
entendido), ao FINAl de cada período independentemente dos árbitros e o sinal
produz efeitos imediatos, exceto: no caso de a simultaneamente ordenado por
um árbitro de um pênalti, e que neste caso o tiro de pênalti será executado de
acordo com as regras; se a bola estiver em voo e ultrapassar a linha de gol, caso
este em que qualquer gol resultante deverá ser anotado.

WP 9.2 A timekeeper shall signal by whistle (or by any other means provided it is
distinctive, acoustically efficient and readily understood), the end of each period
independently of the referees and the signal shall take immediate effect except:
in the case of the simultaneous award by a referee of a penalty throw, in which
event the penalty throw shall be taken in accordance with the Rules; if the ball is
in flight and crosses the goal line, in which event any resultant goal shall be
allowed.

WP 10 SECRETÁRIOS

WP 10 SECRETARIES

WP 10.1 Os deveres dos secretários são:
(A) Para manter o registro do jogo, incluindo os jogadores, os gols, tempos
de espera, faltas de exclusão, faltas de pênalti e as faltas pessoais
atribuídas a cada jogador;

WP 10.1 The duties of the secretaries shall be: (a) to maintain the record of the
game, including the players, the score, timeouts, exclusion fouls, penalty fouls,
and personal fouls awarded against each player;
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(B) Para controlar os períodos de exclusão de jogadores e assinalar o

término do período de exclusão levantando a bandeira apropriada;
exceto que o árbitro assinale a reentrada de um jogador excluído ou um
substituto quando a equipe daquele jogado r retome a posse de bola.
Após 4 minutos, o secretário deve sinalizar a reentrada de um substituto
para um jogador que tenha cometido brutalidade, levantando a
bandeira amarela junto com a bandeira colorida apropriada;
(C) Para sinaliza r com a bandeira vermelha e com um apito para qualquer
reentrada imprópria de um jogador excluído ou entrada imprópria de
um substituto (incluindo depois de um sinal por um juiz de gol indicar
uma reentrada ou entrada imprópria), este sinal deve interromper o
jogo imediatamente;
(D) Assinalar, sem demora, a atribuição de uma terceira falta pessoal contra
qualquer jogador da seguinte forma: (i) com a bandeira vermelha se a
terceira falta pessoal é uma falta de exclusão; (li) com a bandeira
vermelha e com um apito se a terceira falta pessoal é uma falta de
pênalti.
WP 11 DURAÇÃO DO JOGO
WP 11.1 A duração do jogo é de quatro períodos, cada um de oito minutos de
jogo real. Tempo deve começar no início de cada período quando um jogador
toca a bola.

(b) to control the periods of exclusion of players and to signal the expiration of
the period of exclusion by raising the appropriate flag; except that a referee shall
signal the re-entry of an excluded player or a substitute when that player’s team
has retaken possession of the ball. After 4 minutes the secretary should signal
the re-entry of a substitute for a player who has committed brutality by raising
the yellow flag along with the appropriate coloured flag;
(c) to signal with the red flag and by whistle for any improper re-entry of an
excluded player or improper entry of a substitute (including after a signal by a
goal judge to indicate an improper re-entry or entry), which signal shall stop play
immediately;
(d) to signal, without delay, the award of a third personal foul against any player
as follows: (i) with the red flag if the third personal foul is an exclusion foul; (ii)
with the red flag and a whistle if the third personal foul is a penalty foul.
WP 11 DURATION OF THE GAME
WP 11.1 The duration of the game shall be four periods each of eight minutes
actual play. Time shall commence at the start of each period when a player
touches the ball.
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Em todas as sinalizações de paradas, o cronometro de tempo deve ser
interrompido até que a bola seja colocada em jogo por quando ela sai da mão do
jogador fazendo a reposição adequada ou quando a bola é tocada por um
jogador na sequência de um tiro neutro.

At all signals for stoppages, the recording watch shall be stopped until the ball is
put back into play by the ball leaving the hand of the player taking the
appropriate throw or when the ball is touched by a player following a neutral
throw.

WP 11.2 Deve existir um intervalo de dois minutos entre os primeiros e segundo
períodos e entre o terceiro e quarto pontos e um intervalo de cinco minutos
entre as segunda e terceira partes. As equipes, incluindo os jogadores,
treinadores e dirigentes, devem trocar de lado antes de iniciar o terceiro
período.

WP 11.2 There shall be a two-minute interval between the first and second
periods and between the third and fourth periods and a five-minute interval
between the second and third periods. The teams, including the players, coaches
and officials, shall change ends before starting the third period.

WP 11.3 Se o placar estiver em igualdade ao tempo integral em qualquer jogo,
para o qual é exigido um resultado definitivo, haverá uma cobrança de tiros de
pênaltis para determinara resultado.

WP 11.3 Should the scores be level at full time in any game for which a definite
result is required, there shall be a penalty shoot out to determine the result.

[Nota: Se tiros de pênaltis forem necessários, o procedimento a seguir dever ser
seguido:
Se envolverem as duas equipes tendo acabado de completar um jogo ,a
cobrança vai começar imediatamente e os mesmos árbitros serão utilizados;
(A)

Caso contrário, o tiro de pênalti ocorrerá 30 minutos após a conclusão do
jogo FINAl dessa rodada, ou na primeira oportunidade prática. Os árbitros
envolvidos no mais recente jogo da rodada que serão usados, desde que sejam
neutros;
(B)

[Note. If a penalty shoot out is necessary, the following procedure shall be
followed:
(a) if it involves the two teams having just completed a game, the shoot out will
begin immediately and the same referees will be used
(b) otherwise, the shoot out will occur 30 minutes following the completion of
the final game of that round, or at the first practical opportunity. The referees
involved in the most recent game of that round will be used, provided they are
neutral
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(C)

Se duas equipes estão envolvidas os respectivos treinadores das equipes
serão solicitados a nomear cinco jogadores e o goleiro que irão participar das
cobranças; o goleiro pode ser alterado a qualquer momento, desde que o
substituto tenha sido listado entre os jogadores na lista da equipe neste jogo;

(c) if two teams are involved the respective coaches of the teams will be
requested to nominate five players and goalkeeper who will participate in the
penalty shoot out; the goalkeeper may be changed at any time provided the
substitute was listed amongst the team list in that game

(D)

Os cinco jogadores nomeados serão obrigados a ser listados em ordem e
na qual a ordem irá determinar a sequencia em que os jogadores vão atirar no
gol adversário; a sequência não pode ser alterada;

(d) the five players nominated will be required to be listed in order and that
order will determine the sequence in which those players will shoot at their
opponents goal; the sequence cannot be changed

(E)

Nenhum jogador excluído para o jogo será elegível para ser listado entre
os jogadores para a cobrança ou substituto como goleiro;

(e) no players excluded for the game are eligible to be listed amongst those
players to shoot or substitute as goalkeeper

Se o goleiro é excluído durante a cobrança, uns jogadores dos nomeados
cinco jogadores podem substituir o goleiro, mas sem os privilégios do goleiro;
após executado o do tiro de pênalti, o jogador pode ser substituído por outro
jogador ou goleiro suplente. Se um jogador de campo é excluído durante a
cobrança, a posição do jogador é removido da lista dos cinco jogadores que
participam das penalidades, e um; jogador substituído é colocado na última
posição na lista;

(f) if the goalkeeper is excluded during the penalty shoot out, a player from the
nominated five players may substitute for the goalkeeper but without the
privileges of the goalkeeper; following the taking of the penalty shot, the player
may be substituted by another player or alternate goalkeeper. If a field player is
excluded during the penalty shoot out, the player’s position is removed from the
list of the five players participating in the penalty shoot out, and a substituted
player is placed in the last position on the list

(F)
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Tiros serão feitos alternadamente em cada extremidade do campo de
jogo, a não ser que as condições em uma extremidade do campo de vantagem de
execução e i ou uma equipe desvantagem, no caso em que podem ser tomadas
todas as cobranças na mesma extremidade. Os jogadores das cobranças vão
permanecer na água na frente de seu banco, os goleiros mudarão de
extremidades, e todo o jogador envolvido não deve sentar-se no banco da
equipe;
(G)

(H)

A equipe que atirar primeiro será determinado pelo lançamento de uma

(g) shots will be taken alternately at each end of the field of play, unless
conditions at one end of the field of play advantage and/or disadvantage a team,
in which case all shots may be taken at the same end. The players taking the
shots will remain in the water in front of their bench, the goalkeepers will change
ends, and all players not involved must sit on their team bench

(h) the team to shoot first will be determined by toss of a coin

moeda;
(I)

Se as equipes estiverem empatadas após a conclusão dos cinco tiros
iniciais de penalidade, os mesmos cinco jogadores retomarão em seguida em
tiros alternados até que um perca e o outro converta (s) nota;

(i) should teams still be tied following the completion of the initial five penalty
shots, the same five players shall then take alternate shots until one team misses
and the other(s) score

(J)

Se três ou mais equipes estão envolvidas, cada equipe vai atirar cinco
pênaltis contra cada uma das outras equipes, alternando em cada tiro. A ordem
do primeiro tiro será determinada por sorteio.]

(j) if three or more teams are involved, each team will shoot five penalty shots
against each of the other teams, alternating at each shot. The order of the first
shot will be determined by draw.

WP 11.4 Qualquer relógio visível deverá mostrar o tempo de forma decrescente
(isto é, mostrando o tempo restante em um período).

WP 11.4 Any visible clock shall show the time in a descending manner (that is,
showing the time remaining in a period).
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WP 11.5 Se um jogo (ou parte de um jogo) tem que ser repetido, em seguida,
gols, faltas pessoais, e os time out que ocorreram durante o tempo a ser
reproduzidos são excluídos da súmula do jogo, no entanto brutalidade, má
conduta e quaisquer exclusões cartão vermelho são registradas na súmula do
jogo .

WP 11.5 If a game (or part of a game) must be replayed, then goals, personal
fouls, and timeouts that occurred during the time to be replayed are deleted
from the game score sheet, however brutality, misconduct, and any red card
exclusions are recorded on the game score sheet.

WP 12 TIME OUT

WP 12 TIMEOUTS

WP 12.1 Cada equipe poderá solicitar um time out em cada período de jogo. A
duração do time out será de um minuto. Um time out pode ser solicitado a
qualquer tempo, inclusive depois de um gol, pelo treinador da equipe em posse
da bola chamando de "timeout" e sinalizando para o secretário ou árbitro com as
mãos formando uma forma-t. Se um time out é solicitado, o secretário ou árbitro
deve parar imediatamente o jogo apitando e os jogadores devem retornar
imediatamente às suas respectivas metades do campo de jogo.

WP 12.1 Each team may request one timeout in each period of play. The
duration of the timeout shall be one minute. A timeout may be requested at any
time, including after a goal, by the coach of the team in possession of the ball
calling “timeout” and signalling to the secretary or referee with the hands
forming a T-shape. If a timeout is requested, the secretary or referee shall
immediately stop the game by whistle and the players shall immediately return
to their respective halves of the field of play.

WP 12.2 O jogo será reiniciado no apito do árbitro pela equipe em posse da bola
colocando a bola em jogo sobre ou atrás da linha de meio campo, exceto que se
o time out é solicitado antes da obtenção de um pênalti ou tiro de canto, as
quais estes devem ser mantidos. [Nota: O relógio de posse continua a partir do
reinício do jogo após o time out.]

WP 12.2 Play shall be restarted on the whistle of the referee by the team in
possession of the ball putting the ball into play on or behind the half distance
line, except that if the timeout is requested before the taking of a penalty throw
or corner throw, that throw shall be maintained. [Note. The possession clock
continues from the recommencement of the play after the timeout.]

WP 12.3 Se o treinador da equipe em posse de bola pede um time out adicional
pelo qual a equipe não tenha o direito, o jogo deverá ser interrompido e, em
seguida, o jogo deve ser reiniciado por um jogador da equipe adversária
colocando a bola em jogo no linha de meio campo.

WP 12.3 If the coach of the team in possession of the ball requests an additional
timeout to which the team is not entitled, the game shall be stopped and play
shall then be restarted by a player of the opposing team putting the ball into play
at the half distance line.
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WP 12.4 Se o treinador da equipe sem a posse de bola pedir um time out, o jogo
deverá ser interrompido e um pênalti concedido à equipe adversária .

WP 12.4 If the coach of the team not in possession of the ball requests a timeout,
the game shall be stopped and a penalty throw awarded to the opposing team.

WP.12.5 No reinício depois de um time out, os jogadores podem tomar qualquer
pos1ção no campo de jogo , sujeito as regras referentes a tiro de pênalti e tiro de
canto.

WP 12.5 At the restart following a timeout, players may take any position in the
field of play, subject to the Rules relating to the taking of penalty throws and
corner throws.

WP 13 DO INÍCIO DO JOGO

WP 13 THE START OF PLAY

WP 13.1 A primeira equipe listada no programa oficial irá usar toucas brancas ou
as toucas que refletem a cor de seu país e vai começar o jogo à esquerda da
mesa de controle. A outra equipe vai usar toucas azuis ou toucas de cores
contrastante e começará o jogo para a direita da mesa.

WP 13.1 The first team listed in the official program will wear white caps or the
caps reflecting the colour of their country and will start the game to the left of
the official table. The other team will wear blue caps or caps of a contrasting
colour and will start the game to the right of the table.

WP 13.2 No inicio de cada período, os jogadores tomarão posições em suas
respectivas linhas de gol, cerca de um metro de distância e, pelo menos, um
metro das traves. Não serão permitidos mais de dois jogadores entre os postes
da baliza. Nenhuma parte do corpo de um jogador deve estar além da linha de
gol ao nível da água. [Nota: nenhum jogador pode puxar a raia para frente e o
jogador nadando para a bola não deve ter os pés no gol em uma tentativa de
empurrar no início ou reinício do jogo.]

WP 13.2 At the start of each period, the players shall take up positions on their
respective goal lines, about one metre apart and at least one metre from the
goal posts. Not more than two players shall be allowed between the goal posts.
No part of a player’s body shall be beyond the goal line at water level. [Note: No
player may pull the lane line forward and the player swimming for the ball must
not have their feet on the goal in an attempt to push off at the start or restart of
the game.]

WP 13.3 Quando os árbitros estão convencidos de que as equipes estão prontas,
um árbitro deve fazer soar o apito para iniciar e, em seguida, liberar ou lançar a
bola em jogo na linha de meio campo.

WP 13.3 When the referees are satisfied that the teams are ready, a referee shall
blow the whistle to start and then release or throw the ball into play on the half
distance line.
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WP 13.4 Se a bola é lançada ou jogada dando uma equipe uma vantagem
definitiva, o árbitro deve pedir a bola e assinalado um tiro neutro na linha de
meio campo.

WP 13.4 If the ball is released or thrown giving one team a definite advantage,
the referee shall call for the ball and award a neutral throw on the half distance
line.

WP 14 MARCAÇÃO DE GOLS

WP 14 METHOD OF SCORING

WP 14.1 Um gol deve ser marcado quando toda a bola passar completamente a
linha de baliza, entre os postes e por baixo da barra.

WP 14.1 A goal shall be scored when the entire ball has passed fully over the goal
line, between the goal posts and underneath the crossbar.

WP 14.2 Um gol pode ser marcado de qualquer lugar dentro do campo de jogo;
exceto que o goleiro não deve ser autorizado a ir ou tocar a bola além da linha de
meio campo.

WP 14.2 A goal may be scored from anywhere within the field of play; except
that the goal keeper shall not be permitted to go or touch the ball beyond the
half distance line.

WP 14.3 Um gol pode ser marcado por qualquer parte do corpo, exceto o punho
fechado. Um gol pode ser marcado por driblar a bola para o gol. No início ou em
qualquer reinício do jogo, pelo menos dois jogadores (de qualquer time, mas
excluindo próprio o goleiro defensivo) deve intencionalmente jogar ou tocar a
bola, exceto no domínio da obtenção de:
(A)
Um tiro de pênalti;
(B)
Um tiro livre feito por um jogador para o seu próprio gol;
(C)
Chute imediato de um tiro de gol;
(D)
Tiro imediato de um tiro livre concedido fora 5 metros.

WP 14.3 A goal may be scored by any part of the body except the clenched fist. A
goal may be scored by dribbling the ball into the goal. At the start or any restart
of the game, at least two players (of either team but excluding the defending
goalkeeper) must intentionally play or touch the ball except at the taking of:
(a) a penalty throw;
(b) a free throw thrown by a player into the player’s own goal;
(c) an immediate shot from a goal throw; or
(d) an immediate shot from a free throw awarded outside 5 metres.

[Nota: Um gol pode ser marcado por um jogador cobrando um tiro livre
imediatamente de fora 5 metros após a equipe do jogador ser premiada com um
lance livre por uma falta cometida fora do 5 metros.

[Note. A goal may be scored by a player immediately shooting from outside 5
metres after the player’s team has been awarded a free throw for a foul
committed outside 5 metres.
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Se o jogador coloca a bola em jogo, um gol só pode então ser marcado se a bola
for intencionalmente tocada por outro jogador, exceto o goleiro defensor.
Se na marcação de uma falta a bola está dentro dos 5 metros ou mais perto do
gol da equipe defensora, um gol pode ser marcado ao abrigo desta regra, se a
bola é devolvida sem demora, quer, ao local onde a falta foi cometida, para
qualquer lugar da na mesma linha que a falta ou a qualquer lugar atrás da linha
de falta, desde que o tiro é então imediatamente feito a partir dessa posição.

If the player puts the ball into play, a goal can then only be scored if the ball has
been intentionally touched by another player, other than the defending
goalkeeper.
If at the award of a foul the ball is inside 5 metres or closer to the defending
team's goal, a goal may be scored under this Rule if the ball is returned without
delay to either the place where the foul was committed, to any place on the
same line as the foul or to any place behind the line of the foul provided the shot
is then immediately made from that position.

O gol não pode ser marcado ao abrigo desta regra direto a partir do reinício
seguido:
(A)
Um time out
(B)
Um gol
(C)
Uma lesão, incluindo sangramento
(D)
A substituição de uma touca
(E)
O árbitro pedindo a bola
(F)
A bola deixando o lado do campo de jogo
(G)
Qualquer outro atraso.]

A goal may not be scored under this Rule direct from the restart following:
(a) a timeout
(b) a goal
(c) an injury, including bleeding
(d) the replacement of a cap
(e) the referee calling for the ball
(f) the ball leaving the side of the field of play
(g) any other delay.]

WP 14.4 Um gol deve ser marcado se, ao término dos 30 segundo de posse ou
no FINAl de um período, a bola estiver no ar e entrar no gol.

WP 14.4 A goal shall be scored if, at the expiration of 30 seconds possession or at
the end of a period, the ball is in flight and enters the goal.
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[Nota: Nas circunstâncias desta regra, se a bola entrar no gol após rebater nos
postes, trave, goleiro ou outro jogador defensor, e i ou saltando fora da água, um
gol será permitido. Se o FINAl do período foi sinalizado e, em seguida, a bola é
intencionalmente jogada ou tocada por outro jogador de ataque no seu caminho
para o gol, o gol não deve ser permitido.

[Note. In the circumstances of this Rule, if the ball enters the goal after hitting
the goal post, crossbar, goalkeeper or other defending player, and/or bouncing
off the water, a goal shall be allowed. If the end of the period has been signalled
and the ball is then played or touched intentionally by another attacking player
on its way into the goal, the goal shall not be allowed.

Se a bola estiver em voo para o gol nestas circunstâncias do presente artigo e o
goleiro ou outro jogador defensivo, puxa para baixo o gol, ou dentro da sua
própria área de 5 metros um jogador de defesa, além do goleiro para a bola com
as duas mãos ou braços ou dá um soco na bola para impedir um gol marcado, o
árbitro deve conceder um tiro de pênalti se, na opinião do árbitro, a bola teria
atingido a linha de gol,se a infração não tivesse ocorrido.

If the ball is in flight towards the goal in the circumstances of this Rule and the
goalkeeper or another defending player pulls down the goal, or within his own 5
metre area a defending player other than the goalkeeper stops the ball with two
hands or arms or punches the ball to prevent a goal being scored, the referee
shall award a penalty throw if, in the referee’s opinion, the ball would have
reached the goal line if the offence had not occurred.

Se a bola que está em voo para o gol, nas circunstâncias desta regra aterrizar na
água e, em seguida, flutua completamente a linha de gol, o árbitro deve
conceder um gol somente se a bola flutua sobre a linha do gol imediatamente
devido ao impulso de o tiro.]

If the ball which is in flight towards the goal in the circumstances of this Rule
lands on the water and then floats completely over the goal line, the referee
shall award a goal only if the ball floats over the goal line immediately due to the
momentum of the shot.]
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WP 15 RECOMEÇO APÓS UM GOL.

WP 15 RESTARTING AFTER A GOAL

WP 15.1 Depois de um gol ter sido marcado, os jogadores tomarão posições em
qualquer lugar dentro de suas respectivas metades do campo de jogo. Nenhuma
parte do corpo de um jogador deve esta r além da linha de meio campo ao nível
da água. Um árbitro deve reiniciar o jogo apitando. No momento do reinício, o
jogo real será retomado quando a bola deixa a mão de um jogador do time que
não marcou o gol. Um reinício nãofeito em conformidade com esta regra deverá
ser repetido.

WP 15.1 After a goal has been scored, the players shall take up positions
anywhere within their respective halves of the field of play. No part of a player’s
body shall be beyond the half distance line at water level. A referee shall restart
the game by blowing the whistle. At the time of the restart, actual play shall
resume when the ball leaves the hand of a player of the team not having scored
the goal. A restart not taken in accordance with this Rule shall be retaken.

WP 16 TIRO DE GOL

WP 16 GOAL THROWS

WP 16.1 Um tiro de gol será ordenado:
Quando a totalidade da bola passar completamente a linha de baliza
excluindo entre os postes e por baixo da barra, depois de ter sido tocada por
último por qualquer jogador, exceto o goleiro da equipe defensora;
(A)

Quando a totalidade da bola passar completamente a linha de baliza
entre os postes e por baixo do travessão, ou atinge os postes da baliza, trave ou
o goleiro defensor direto de: (i) um lançamento livre concedido dentro de 5
metros; (ii) um lançamento livre concedido fora 5 metros não feitos em
conformidade com as regras; (iii) um tiro de gol não cobrado imediatamente; (iv)
um tiro de canto.
(B)

WP 16.1 A goal throw shall be awarded:
(a) when the entire ball has passed fully over the goal line excluding between the
goal posts and underneath the crossbar, having last been touched by any player
other than the goalkeeper of the defending team;
(b) when the entire ball has passed fully over the goal line between the goal
posts and underneath the crossbar, or strikes the goal posts, crossbar or the
defending goalkeeper direct from: (i) a free throw awarded inside 5 metres; (ii) a
free throw awarded outside 5 metres not taken in accordance with the Rules; (iii)
a goal throw not taken immediately; (iv) a corner throw.
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WP 16.2 O tiro de gol deve ser cobrado por qualquer jogador do time de
qualquer lugar dentro da área de 2 metros. Um tiro de gol não feito de acordo
com esta regra deverá ser repetido.

WP 16.2 The goal throw shall be taken by any player of the team from anywhere
within the 2 metre area. A goal throw not taken in accordance with this Rule
shall be retaken.

[Nota: O tiro de gol será feito pelo jogador mais próximo da bola. Não deve haver
nenhum atraso injustificado em fazer um lançamento livre, de gol ou canto, que
deve ser feito de tal forma, de modo a permitir que os outros jogadores observem
a bola sair da mão do executante. Os jogadores muitas vezes cometem o erro de
atrasar o lançamento, porque eles ignoram as disposições do WP 19.4, que
permitem o executante driblar a bola antes de passar para outro jogador. O tiro
livre, no entanto deve ser feito imediatamente, embora mesmo ao cobrador não
possa nesse momento encontrar um jogador a quem passar a bola. Em tal
ocasião, o jogador está autorizado a fazer a reposição seja por deixá-la cair de
uma mão levantada sobre a superfície da água (figura 1) ou por jogá-lo no ar
(figura 2) e, em seguida, nadar com ou driblar a bola. Em qualquer caso, o
lançamento deve ser tomado para que os outros jogadores sejam capazes de
observá-lo.]

[Note. The goal throw shall be taken by the player nearest to the ball. There
should be no undue delay in taking a free throw, goal throw or corner throw,
which must be taken in such a manner so as to enable the other players to
observe the ball leaving the thrower’s hand. Players often make the mistake of
delaying the throw because they overlook the provisions of WP 19.4, which
permit the thrower to dribble the ball before passing to another player. The
throw can thus be taken immediately, even though the thrower cannot at that
moment find a player to whom to pass the ball. On such an occasion, the player
is allowed to take the throw either by dropping it from a raised hand on to the
surface of the water (figure 1) or by throwing it in the air (figure 2) and then
swim with or dribble the ball. In either case, the throw must be taken so that the
other players are able to observe it.]

Figura 1

Figura 2
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WP 17 TIRO DE CANTO

WP 17 CORNER THROWS

WP 17.1 Um tiro canto deverá ser concedido quando a totalidade da bola passar
completamente a linha de baliza excluindo entre os postes e por baixo do
travessão, tendo sido a última tocada pelo goleiro da equipe defensora ou
quando um jogador de defesa deliberadamente envia a bola por cima a linha do
gol.

WP 17.1 A corner throw shall be awarded when the entire ball has passed fully
over the goal line excluding between the goal posts and underneath the
crossbar, having last been touched by the goalkeeper of the defending team or
when a defending player deliberately sends the ball over the goal line.

WP 17.2 O tiro canto deverá ser executado por um jogador da equipe atacante
da marca de dois metros no lado mais próximo de onde a bola cruzou a linha do
gol. O lance não necessita de ser tomada pelo jogador mais próximo, mas devem
ser feitos sem demora injustificada.

WP 17.2 The corner throw shall be taken by a player of the attacking team from
the 2 metre mark on the side nearest to which the ball crossed the goal line. The
throw need not be taken by the nearest player but shall be taken without undue
delay.
[Note. For method of taking throw, see note to WP 16.2]

[Nota: Quanto ao método para marcação, ver nota a WP 16.2.]
WP 17.3 Na marcação de um tiro canto, nenhum jogador da equipe atacante
deve estar dentro da área de 2 metros.
WP 17.4 Um tiro canto marcado de posição errada, ou antes, que os jogadores
da equipe atacante não deixem a área de 2 metros deverá ser repetido.

WP 17.3 At the taking of a corner throw no players of the attacking team shall be
within the 2 metre area.
WP 17.4 A corner throw taken from the wrong position or before the players of
the attacking team have left the 2 metre area shall be retaken.
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WP 18 TIROS NEUTROS

WP 18.1 Um livre neutro será ordenado:
Quando, no início de um período, um árbitro é de opinião que a bola
caiu em uma posição de vantagem indiscutível de uma equipe;
(B)
Quando um ou mais jogadores de equipes adversárias cometerem uma
falta ordinária no mesmo momento o que torna impossível para os árbitros
distinguir que jogador fez a primeira falta;
(C)
Quando ambos os árbitros apitam no mesmo momento para marcar as
faltas ordinárias para as equipes adversárias;
(D)
Quando nenhuma equipe tem a posse da bola e um ou mais jogadores
de equipes adversárias cometerem uma falta de exclusão no mesmo momento.
O tiro neutro será tomado depois de os jogadores ofensivos foram excluídos;
(E)
Quando a bola bater ou se alojar num obstáculo superior.
(A)

WP 18.2 No tiro neutro, o árbitro deverá lançar a bola para dentro do campo de
jogo aproximadamente na mesma posição lateral, aonde ocorreu o evento de tal
forma a permitir que os jogadores de ambas as equipes tenham igualdade de
oportunidade para alcançar a bola. Um tiro neutro concedido dentro da área de
2 metros deve ser feito na linha de dois metros.
WP 18.3 Se, em um tiro neutro árbitro é da opinião que a bola caiu em uma
posição de vantagem indiscutível de uma equipe, o árbitro deve pedir a bola e
retomar o lance.

WP 18 NEUTRAL THROWS
WP 18.1 A neutral throw shall be awarded:
(a) when, at the start of a period, a referee is of the opinion that the ball has
fallen in a position to the definite advantage of one team;
(b) when one or more players of opposing teams commit an ordinary foul at the
same moment which makes it impossible for the referees to distinguish which
player offended first;
(c) when both referees blow their whistles at the same moment to award
ordinary fouls to the opposing teams;
(d) when neither team has possession of the ball and one or more players of
opposing teams commit an exclusion foul at the same moment. The neutral
throw shall be taken after the offending players have been excluded;
(e) when the ball strikes or lodges in an overhead obstruction.
WP 18.2 At a neutral throw, a referee shall throw the ball into the field of play at
approximately the same lateral position as the event occurred in such a manner
as to allow the players of both teams to have equal opportunity to reach the ball.
A neutral throw awarded within the 2 metre area shall be taken on the 2 metre
line.
WP 18.3 If at a neutral throw the referee is of the opinion that the ball has fallen
in a position to the definite advantage of one team, the referee shall call for the
ball and retake the throw.
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WP 19 TIRO LIVRE
WP 19 FREE THROWS
WP 19.1 Um tiro livre deve ser feito no local onde a falta ocorreu, exceto:
(A)
Se a bola está mais longe do gol da equipe defensora, o lance livre deve
ser tomado a partir da localização da bola;
(B)
Se a falta for cometida por um jogador de defesa dentro da área 2
metros do defensor, o tiro livre será feito na linha de frente dois metros de onde
a falta foi cometida ou, se a bola é fora da área de 2 metros, a partir do local da
bola;
(C)
Disposições em contrário previstas nas regras.

WP 19.1 A free throw shall be taken at the place where the foul occurred,
except:
(a) if the ball is further from the defending team’s goal, the free throw shall be
taken from the location of the ball;
(b) if the foul is committed by a defending player within the defender’s 2 metre
area, the free throw shall be taken on the 2 metre line opposite to where the
foul was committed or, if the ball is outside the 2 metre area, from the location
of the ball;
(c) where otherwise provided for in the Rules.

WP 19.2 Um jogador premiado com um tiro livre deve colocar a bola em jogo
imediatamente, inclusive passando ou chutando, se permitido pelo regulamento.
Será considerado em infração se um jogador que está claramente em uma
posição mais prontamente para tomar um lance livre não fazê-lo. Ao jogador
defensor que cometeu uma falta deve afastar-se do jogador que fará a cobrança
antes de levantar o braço para bloquear um passe ou chute; um jogador que não
o fizer será excluído por "interferência" em WP 21.5.

WP 19.2 A player awarded a free throw shall put the ball into play immediately,
including by passing or by shooting, if permitted by the Rules. It shall be an
offence if a player who is clearly in a position most readily to take a free throw
does not do so. A defending player having committed a foul shall move away
from the player taking the free throw before raising an arm to block a pass or
shot; a player who fails to do so shall be excluded for “interference” under WP
21.5.

WP 19.3 A responsabilidade de devolver a bola para o jogador que executará o
tiro livre deverá ser do jogador da equipe que o tiro livre é concedido.

WP 19.3 The responsibility for returning the ball to the player who is to take the
free throw shall be that of the team to which the free throw is awarded.
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WP 19.4 O tiro deve ser feito de forma a permitir que os jogadores observem a
bola sair da mão do jogador encarregado da marcação, que também será então
autorizado a transportar ou driblar a bola antes de passar para outro jogador. A
bola deve estar em jogo imediatamente quando sai da mão do jogador
executante do tiro livre.

WP 19.4 The free throw shall be taken in a manner to enable the players to
observe the ball leaving the hand of the player taking the throw, who shall also
then be permitted to carry or dribble the ball before passing to another player.
The ball shall be in play immediately when it leaves the hand of the player taking
the free throw.

[Nota: Quanto ao método para marcação, ver nota a WP 16.2.]

[Note. For method of taking throw, see note to WP 16.2.]

WP 20 FALTAS ORDINÁRIAS

WP 20 ORDINARY FOULS

WP 20.1 Será considerado falta ordinária cometer qualquer das seguintes
ofensas (WP 20.2 a WP 20.17), que deve ser punido através da concessão de um
tiro livre para a equipe adversária.

WP 20.1 It shall be an ordinary foul to commit any of the following offences (WP
20.2 to WP 20.17), which shall be punished by awarding of a free throw to the
opposing team.

[Nota: Os árbitros devem marcar as faltas ordinárias de acordo com as regras
para permitir que a equipe atacante desenvolva uma situação de vantagem. No
entanto, os árbitros devem ter em conta a circunstância especial de WP 7.3
(vantagem).]

[Note. The referees must award ordinary fouls in accordance with the Rules to
enable the attacking team to develop an advantage situation. However, the
referees must have regard to the special circumstance of WP 7.3 (Advantage).]

WP 20.2 Para avançar além da linha de gol, no inicio de um período, antes do
árbitro da o apito de início. O tiro livre deve ser feito a partir da localização da
bola ou, se a bola não foi liberada para o campo de jogo, a partir da linha de
meio campo.

WP 20.2 To advance beyond the goal line at the start of a period, before the
referee has given the signal to start. The free throw shall be taken from the
location of the ball or, if the ball has not been released into the field of play, from
the half distance line.

WP 20.3 Por auxiliar um jogador no início de um período ou em qualquer outro
momento durante o jogo.

WP 20.3 To assist a player at the start of a period or at any other time during the
game.
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WP 20.4 Por segurar ou empurrar-se dos postes da baliza ou seus acessórios,
para segurar ou empurrá-la partir dos lados ou extremidade s da piscina durante
o jogo real ou no início de um período.

WP 20.4 To hold or push off from the goal posts or their fixtures, to hold or push
off from the sides or ends of the pool during actual play or at the start of a
period.

WP 20.5 Por tomar parte ativa no jogo estando apoiado no chão da piscina, por
andar quando o jogo está em andamento ou por saltar do chão da piscina para
jogar a bola ou atacar um adversário. Esta regra não se aplica ao goleiro
enquanto o goleiro dentro de 5área metros.

WP 20.5 To take any active part in the game when standing on the floor of the
pool, to walk when play is in progress or to jump from the floor of the pool to
play the ball or tackle an opponent. This Rule shall not apply to the goalkeeper
while within the goalkeeper’s 5 metre area.

WP 20.6 Por tirar ou manter a bola inteira sob a água quando abordado.

WP 20.6 To take or hold the entire ball under the water when tackled.

[Nota: É uma falta ordinária transportar ou segurar a bola debaixo da água
quando abordado, mesmo se o jogador segurando a bola tem a bola forçada sob
a água como resultado do atacante (figura 3). Não faz nenhuma diferença se a
bola vai para debaixo da água contra a vontade do jogador. O que é importante
é que a falta é marcada contra o jogador que estava em contato com a bola no
momento em que foi tomada sob a água. É importante lembrar que a infração só
pode ocorrer quando um jogador pega a bola quando é atacado. Assim, se o
goleiro se elevar da água para defender um remate e, em seguida, ao cair de
volta leva a bola sob a água, o goleiro não cometeu nenhuma infração; mas se o
goleiro, em seguida, segura a bola sob a água quando desafiado por um
adversário, o goleiro terá cometido uma violação desta regra e se a ação do
goleiro evitou um galo provável, um pênalti deverá ser concedido no âmbito WP
22.2.]

[Note. It is an ordinary foul to take or hold the ball under the water when
tackled, even if the player holding the ball has the ball forced under the water as
a result of the opponent’s challenge (figure 3). It makes no difference that the
ball goes under the water against the player’s will. What is important is that the
foul is awarded against the player who was in contact with the ball at the
moment it was taken under the water. It is important to remember that the
offence can only occur when a player takes the ball under when tackled. Thus, if
the goalkeeper emerges high out of the water to save a shot and then while
falling back takes the ball under the water, the goalkeeper has committed no
offence; but if the goalkeeper then holds the ball under the water when
challenged by an opponent, the goalkeeper will have committed an infringement
of this Rule and if the goalkeeper’s actions prevented a probable goal, a penalty
throw must be awarded under WP 22.2.]
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WP 20.7 Para atacar a bola com o punho fechado. Esta regra não se aplica à
enquanto o goleiro dentro da área de 5 metros do goleiro.

WP 20.7 To strike at the ball with a clenched fist. This Rule shall not apply to the
goalkeeper while within the goalkeeper’s 5 metre area.

WP 20.8 Para jogar ou tocar a bola com as duas mãos ao mesmo tempo. Esta
regra não é aplicada ao goleiro, enquanto dentro de área de 5 metros do seu gol.

WP 20.8 To play or touch the ball with two hands at the same time. This Rule
shall not apply to the goalkeeper while within the goalkeeper’s 5 metre area.

WP 20.9 Para empurrar ou empurrar-se de um adversário que não tenha a bola.
[Nota: Empurrar pode ter lugar em várias formas, incluindo com a mão (figura 4)
ou com o pé (figura 5). Nos casos ilustrados, a punição é um tiro livre para uma
falta ordinária. No entanto, os árbitros devem ter cuidado em diferenciar entre
empurrar com o pé e chutando- o que, em seguida, torna-se uma falta de
exclusão ou mesmo brutalidade. Se o pé já esta em contato com o oponente
quando o movimento se inicia, este será geralmente empurrando, mas se o
movimento começa antes que tal contato com o adversário seja feito, então isso
deve em geral, ser considerado como um chute.]

WP 20.9 To push or push off from an opponent who is not holding the ball.
[Note. Pushing can take place in various forms, including with the hand (figure 4)
or with the foot (figure 5). In the cases illustrated, the punishment is a free throw
for an ordinary foul. However, referees must take care to differentiate between
pushing with the foot and kicking - which then becomes an exclusion foul or even
brutality. If the foot is already in contact with the opponent when the movement
begins, this will usually be pushing, but if the movement begins before such
contact with the opponent is made, then this should generally be regarded as
kicking.]
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Figura 4

Figura 5

Figure 4

Figure 5

WP 20.10 Estar dentro de dois metros de linha de gol dos adversários exceto
quando por trás da linha da bola. Não deve ser uma ofensa se um jogador leva a
bola para a área de dois metros e passa para outro jogador que está atrás da
linha da bola e que atira à baliza imediatamente, antes que o primeiro jogador
tenha sido capaz de sair da área de 2 metros.

WP 20.10 To be within two metres of the opponents’ goal line except when
behind the line of the ball. It shall not be an offence if a player takes the ball into
the 2 metre area and passes it to another player who is behind the line of the
ball and who shoots at goal immediately, before the first player has been able to
leave the 2 metre area.

[nota. Se o jogador que recebe a bola não atirar ao gol, o jogado r que passou a
bola deve sair imediatamente da área de 2 metros para evitar ser penalizado ao
abrigo desta regra.]

[Note. If the player receiving the pass does not shoot at goal, the player who
passed the ball must immediately leave the 2 metre area to avoid being
penalised under this Rule.]

WP 20.11 Por cobrar um pênalti que não seja na forma prescrita. [nota. Ver WP
23.4 para método de tomar um pênalti.]

WP 20.11 To take a penalty throw other than in the prescribed manner. [Note.
See WP 23.4 for method of taking a penalty throw.]

WP 20.12 Por atrasar indevidamente quando se toma um lançamento livre, de
gol ou canto.

WP 20.12 To delay unduly when taking a free throw, goal throw or corner throw.
[Note. See note to WP 16.2]

[Nota: ver nota de WP 16.2]
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WP 20.13 Por um goleiro ir ou tocar a bola além da linha de meio campo.

WP 20.13 For a goalkeeper to go or touch the ball beyond the half distance line.

WP 20.14 Tocar por ultimo a bola que sai do lado do campo de jogo (incluindo a
bola rebatida a partir do lado do campo de jogo), exceto no caso de um jogador
do campo defensivo bloqueando um tiro para cima das laterais do campo de
jogo, caso em que um lance livre é dado para a equipe defensiva.

WP 20.14 To last touch the ball that goes out of the side of the field of play
(including the ball rebounding from the side of the field of play) except in the
case of a defensive field player blocking a shot over the side of the field of play,
in which case a free throw is given to the defensive team.

WP 20.15 Por uma equipe manter a posse da bola por mais de 30 segundos de
tempo real sem chutar ao gol do adversário. O cronometrista registrando o
tempo de posse deve redefinir o relógio:
(A)
Quando a bola tenha saído da mão do jogado r que chuta ao gol. Se a
bola rebate e volta em jogo a partir dos postes, trave ou o goleiro, o tempo de
posse não deve recomeçar até que a bola entra na posse de uma das equipes;
(B)
Quando a bola entra na posse da equipe adversária. "posse" não deve
incluir a bola ser meramente tocada em voo por um jogador adversário;
(C)
Quando a bola é colocada em jogo na sequência da marcação de uma
falta de exclusão, pênalti, tiro de gol, tiro de canto ou livre neutro.

WP 20.15 For a team to retain possession of the ball for more than 30 seconds of
actual play without shooting at their opponent’s goal. The timekeeper recording
the possession time shall reset the clock:
(a) when the ball has left the hand of the player shooting at goal. If the ball
rebounds into play from the goal post, crossbar or the goalkeeper, the
possession time shall not recommence until the ball comes into the possession of
one of the teams;
(b) when the ball comes into the possession of the opposing team. “Possession”
shall not include the ball merely being touched in flight by an opposing player;
(c) when the ball is put into play following the award of an exclusion foul, penalty
foul, goal throw, corner throw or neutral throw.

Relógios visíveis deverão mostrar o tempo de forma decrescente (isto é,
mostrando o tempo de posse restante).
[Nota: O cronometrista e os árbitros devem decidir se houve um chute ao gol ou
não mas os árbitros têm a decisão final.]

Visible clocks shall show the time in a descending manner (that is, showing the
possession time remaining).
[Note. The timekeeper and referees must decide whether there was a shot on
goal or not but the referees have the final decision.]

WP 20.16 Para perder tempo.
WP 20.16 To waste time.
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[Nota: É sempre permitida a um árbitro a concessão de uma falta ordinária ao
abrigo desta regra antes do período de 30 segundos de posse tenha decorrido. Se
o goleiro é o único jogador do time em sua metade do campo de jogo da sua
equipe , será considerada perda de tempo para o goleiro receber a bola de outro
membro da sua equipe que está na outra metade do campo de jogo.No último
minuto do jogo , os árbitros devem estar certos de que não é intencional estar
desperdiçando tempo antes de aplicar esta regra .]

[Note. It is always permissible for a referee to award an ordinary foul under this
Rule before the 30 seconds possession period has elapsed. If the goalkeeper is
the only player of the team in that team’s half of the field of play, it shall be
deemed wasting time for the goalkeeper to receive the ball from another
member of that team who is in the other half of the field of play. In the last
minute of the game, the referees must be certain that there is intentional
wasting time before applying this Rule.]

WP 20.17 Por simular estar sofrendo uma falta.

WP 20.17 To simulate being fouled.

[Nota: Simulação significa uma medida tomada por um jogador com a intenção
aparente de causar um árbitro a atribuição de uma falta incorretamente contra
um jogador adversário. Um árbitro pode emitir um cartão amarelo contra uma
equipe pela simulação repetida e pode aplicar WP 21.13 (persistente falta) para
os jogadores ofensores]

[Note. Simulation means an action taken by a player with the apparent intent of
causing a referee to award a foul incorrectly against an opposing player. A
referee may issue a yellow card against a team for repeated simulation and may
apply WP 21.13 (persistent fouling) to sanction offending players.]

WP 21 FALTAS DE EXCLUSÃO

WP 21 EXCLUSION FOULS

WP 21.1 Será falta de exclusão cometer qualquer das seguintes ofensas (WP 21.4
a WP 21.18), que será punido (salvo disposição em contrário pelo regulamento)
pela marcação de um lance livre para a equipe adversária e a exclusão do
jogador que cometeu a falta.

WP 21.1 It shall be an exclusion foul to commit any of the following offences (WP
21.4 to WP 21.18) which shall be punished (except as otherwise provided by the
Rules) by the award of a free throw to the opposing team and the exclusion of
the player who committed the foul.
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WP 21.2 O jogador excluído deve deslocar-se para a área de reentrada mais
próxima a do jogador na sua própria linha de gol sem sair da água. Um jogador
excluído que deixa a água (outra forma que seguindo a entrada de um
substituto) será considerado culpado de uma infração nos termos WP (má
conduta).

WP 21.2 The excluded player shall move to the re-entry area nearest to the
player’s own goal line without leaving the water. An excluded player who leaves
the water (other than following the entry of a substitute) shall be deemed guilty
of an offence under WP 21.13 (Misconduct).

[Nota: Um jogador excluído (incluindo qualquer jogador excluído sob as regras
para o resto do jogo) deve permanecer na água e se mover (o que pode incluir a
natação subaquática) para a posição de reentrada mais próxima da própria linha
de gol do jogador sem interferir com o jogo. O jogador pode sair do campo de
jogo em qualquer ponto e, em seguida ,nadar para chegar à área de reentrada
desde que o jogador não interfira com o alinhamento do gol .

[Note. An excluded player (including any player excluded under the Rules for the
remainder of the game) shall remain in the water and move (which may include
swimming underwater) to the re-entry position nearest to the player’s own goal
line without interfering with the play. The player may leave from the field of play
at any point and then swim to reach the re-entry area provided the player does
not interfere with the alignment of the goal.

Ao atingir a área de reentrada, o jogador excluído será obrigado a subir
visivelmente à superfície da água antes que o jogador (ou um substituto) seja
autorizado a voltar a entrar em conformidade com as regras. No entanto, não
deverá ser necessário que o jogador excluído em seguida, permaneça na área de
reentrada para esperar a chegada de um substituto pretendido.]

On reaching the re-entry area, the excluded player shall be required to visibly
rise to the surface of the water before the player (or a substitute) shall be
permitted to re-enter in accordance with the Rules. However, it shall not be
necessary for the excluded player to then remain in the re-entry area to await
the arrival of an intended substitute.]

WP 21.3 O jogador excluído ou um substituto será autorizado a voltar a entrar no
campo de jogo após a primeira ocorrência de uma das seguintes formas:

WP 21.3 The excluded player or a substitute shall be permitted to re-enter the
field of play after the earliest occurrence of one of the following:

Quando 20 segundos de jogo real se passaram, momento em que o
secretário deverá levantar a bandeira apropriada, desde que o jogador excluído
tenha atingido a área de reentrada de acordo com as regras;

(a) when 20 seconds of actual play have elapsed, at which time the secretary
shall raise the appropriate flag provided that the excluded player has reached
the re-entry area in accordance with the Rules;

(A)
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(B)

Quando um gol for marcado;
(C)
Quando a equipe do jogador excluído retoma a posse da bola (o que
significa receber o controle da bola) durante o jogo real, momento em que o
árbitro defensivo deverá dar o sinal de reentrada por um sinal com a mão;
(D)
Quando a equipe do jogador excluído é concedido um tiro livre ou tiro
de gol, o sinal do árbitro de conceder o tiro o qualifica como o sinal de reentrada,
desde que os excluídos jogadores tenham atingido a área de reentrada de
acordo com as regras.

(b) when a goal has been scored;
(c) when the excluded player’s team has retaken possession of the ball
(which means receiving control of the ball) during actual play, at which time
the defensive referee shall signal re-entry by a hand signal;
(d) when the excluded player’s team is awarded a free throw or goal throw,
the referee’s signal to award the throw qualifies as the re-entry signal,
provided that the excluded player has reached the re-entry area in
accordance with the Rules.

O jogador excluído ou um substituto será autorizado a voltar a entrar no campo
de jogo a partir da área de reentrada mais próxima da própria linha de gol do
jogador, desde que:

The excluded player or a substitute shall be permitted to re-enter the field of
play from the re-entry area nearest to the player’s own goal line, provided
that:

Jogador tenha recebido um sinal do secretário ou do árbitro;
Jogador não deve saltar ou se empurre dos lados ou parede da piscina
ou campo de jogo;
(C)
O jogador não afetar o alinhamento da baliza;
(D)
Um substituto não será permitido entrar no lugar de um jogador
excluído até que jogador atinja a área de reentrada mais próxima da própria
linha de gol do jogador, exceto entre períodos, depois de um gol, ou durante um
período de tempo;
(E)
Depois de um gol ter sido marcado um jogador excluído ou um
substituto pode reentrar no campo de jogar a partir de qualquer lugar.

(a) the player has received a signal from the secretary or a referee;
(b) the player shall not jump or push off from the side or wall of the pool or
field of play;
(c) the player shall not affect the alignment of the goal;
(d) a substitute shall not be permitted to enter in the place of an excluded
player until that player has reached the re-entry area nearest to the player’s
own goal line except between periods, after a goal, or during a timeout;
(e) after a goal has been scored an excluded player or a substitute may reenter the field of play from any place.

(A)
(B)
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Estas disposições são igualmente aplicáveis à entrada de um substituto quando o
jogador excluído recebeu três faltas pessoais ou de outra forma tenha sido
excluído para o resto do jogo de acordo com as regras.

These provisions shall also apply to the entry of a substitute when the excluded
player has received three personal fouls or has otherwise been excluded from
the remainder of the game in accordance with the Rules.

[Nota: A um substituto não deve ser assinalada no por um árbitro a entrar e nem
deverá receber o sinal da secretária a expiração de 20 segundo período de
exclusão até que o jogador excluído tenha atingido a área de reentrada na área
mais próxima de própria linha gol do jogador. O mesmo se aplica à reentrada de
um substituto que é para substituir um jogador expulso para o resto do jogo. No
caso de uma falha do jogado r excluído para retornar à área de reentrada do
jogador, a um substituto não deve não ser permitida a sua entrada até que um
gol tenha sido marcado, ou no FINAl de um período ou durante um time out.

[Note. A substitute shall not be signalled in by a referee and nor shall the
secretary signal the expiration of 20 seconds exclusion period until the excluded
player has reached the re-entry area nearest to the player’s own goal line. This
shall also apply to the re-entry of a substitute who is to replace a player excluded
from the remainder of the game. In the event of an excluded player failing to
return to the player’s re-entry area, a substitute shall not be permitted to enter
until a goal has been scored or at the end of a period or during a timeout.

A responsabilidade principal de dar o sinal para a reentrada de um jogador ou
um excluído substituto é com o árbitro defensivo. No entanto, o árbitro de ataque
também pode ajudar neste respeito e o sinal de qualquer árbitro será válido. Se
um árbitro suspeita de uma inadequada reentrada ou o juiz de gol sinaliza a
reentrada imprópria, então o árbitro deve primeiro estar certo de que o outro
árbitro não havia sinalizado a reentrada.

The primary responsibility for giving the signal for the re-entry of an excluded
player or a substitute is with the defensive referee. However, the attacking
referee may also assist in this regard and the signal of either referee shall be
valid. If a referee suspects an improper re-entry or the goal judge signals such an
improper re-entry, then the referee should first be satisfied that the other
referee had not signalled the re-entry.

Antes de dar o sinal para a reentrada de um jogador excluído ou um substituto, o
árbitro defensivo deve esperar momentaneamente no caso de o árbitro de
ataque apitar para restaurar posse de bola para a equipe do adversário.

Before giving the signal for the re-entry of an excluded player or a substitute, the
defensive referee should wait momentarily in case the attacking referee whistles
to restore possession to the opponent’s team.
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Uma mudança de posse não ocorre apenas em virtude do termino de um período,
mas um jogador ou substituto excluído serão elegíveis para reentrar se o time
ganha a bola na disputa de natação no início do próximo período. Se um jogador
está excluído quando o fim de um período é sinalizado, os árbitros e o secretário
devem assegurar que as equipes tenham a correto número de jogadores antes da
sinalização para o reinício.]

A change of possession does not occur merely because of the end of a period,
but an excluded player or substitute shall be eligible to re-enter if the team wins
the ball at the swim up at the start of the next period. If a player is excluded
when the end of a period is signalled, the referees and the secretary shall ensure
that the teams have the correct number of players before signalling for the
restart.]

WP 21.4 Por um jogador a deixar a água ou sentar ou ficar nos degraus ou na
lateral da piscina durante o jogo, exceto no caso de acidente, lesão, doença ou
com a permissão de um árbitro.

WP 21.4 For a player to leave the water or sit or stand on the steps or side of the
pool during play, except in the case of accident, injury, illness or with the
permission of a referee.

Wp 21.5 Para interferir com a marcação de um tiro livre, de gol ou canto,
incluindo:

WP 21.5 To interfere with the taking of a free throw, goal throw or corner throw,
including:

(A)

Intencionalmente para jogar ou falhar em soltar a bola para impedir o
progresso normal do jogo;

(a) intentionally to throw away or fail to release the ball to prevent the normal
progress of the game;

(B)

Qualquer tentativa de jogar a bola antes que ela tenha saído da mão do
executante

(b) any attempt to play the ball before it has left the hand of the thrower.

[Nota: Um jogador não está a ser penalizado ao abrigo desta regra, se o jogador
não ouvir o apito como um resultado de estar sob a água. Os árbitros devem
determinar se as ações do jogador são intencionais.

[Note. A player is not to be penalised under this Rule if the player does not hear
the whistle as a result of being under the water. The referees must determine if
the actions of the player are intentional.
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Interferência com um lance pode ocorrer indiretamente , quando a bola é presa,
retardada ou impedida de alcançar o jogador de fazer a cobrança, ou pode
ocorrer quando a execução do arremesso é interferida por um adversário
bloqueando a direção do lançamento (figura 6),por perturbar o movimento real
do lançador (figura 7) ou por um adversário cometer uma falta sob WP 19.2. Para
interferência com um pênalti, ver também WP 21.17.]

Interference with a throw may take place indirectly when the ball is hampered,
delayed or prevented from reaching the player who is to take the throw, or it
may occur when the execution of the throw is interfered with by an opponent
blocking the direction of the throw (figure 6), by disturbing the actual movement
of the thrower (figure 7) or by an opponent committing a foul under WP 19.2.
For interference with a penalty throw, see also WP 21.17.]

Figura 6

Figure 6

Figura 7

Figure 7

WP 21.6 Para tentar bloquear um passe ou chute com as duas mãos fora da área
de 5 metros.

WP 21.6 To attempt to block a pass or shot with two hands outside the 5 metre
area.

WP 21.7 Por espirrar água no rosto de um adversário intencionalmente.

WP 21.7 To splash in the face of an opponent intentionally.

[Nota: Espirra ré frequentemente usado como tática desleal, mas muitas vezes só
é penalizado na situação óbvia quando os jogadores estão frente a frente (ver
figura 8). No entanto,também pode ocorrer menos obviamente, quando um
jogador produz uma cortina de água com um braço , aparentemente sem
intenção deliberada, em uma tentativa de bloquear a visão do oponente que está
prestes a chutar ao gol ou fazer um passe.]

[Note. Splashing is frequently used as an unfair tactic but is often only penalised
in the obvious situation when players are facing one another (see figure 8).
However, it can also occur less obviously when a player produces a curtain of
water with an arm, seemingly without deliberate intent, in an attempt to block
the view of the opponent who is about to shoot at goal or to make a pass.
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A punição para espirrar intencionalmente um adversário é a exclusão sob WP
21.7 ou um pênalti sob WP 22.2 se o adversário está dentro da área de 5 metros
tentando um chute a gol. Se for exclusão ou pênalti é decidido somente pela
posição e ação do jogado r de ataque; se o jogador ofensor está dentro ou fora
dos 5 metros não importa.
WP 21.8 Para perturbar ou impedir a livre circulação de um adversário que não
está segurando a bola, incluindo nadar sobre os ombros do adversário, costas ou
pernas. "Segurar'' é levantar, transportar ou tocar a bola, mas não inclui driblar a
bola.
[Nota: Esta regra também pode ser aplicada com vantagem a equipe atacante.
Se um contra-ataque está em andamento e uma falta é cometida que limita o
ataque, o jogador ofensor será excluído.

The punishment for intentionally splashing an opponent is exclusion under WP
21.7 or a penalty throw under WP 22.2 if the opponent is inside the 5 metre area
and is attempting to shoot at goal. Whether to award a penalty throw or an
exclusion is decided solely by the positioning and actions of the attacking player;
whether the offending player is inside the 5 metre area or outside is not a
decisive factor.]
WP 21.8 To impede or otherwise prevent the free movement of an opponent
who is not holding the ball, including swimming on the opponent’s shoulders,
back or legs. “Holding” is lifting, carrying or touching the ball but does not
include dribbling the ball.
[Note. This Rule can also be applied to advantage the attacking team. If a counter
attack is in progress and a foul is committed which limits the attack, the
offending player shall be excluded.

41

A primeira coisa que o árbitro deve considerar é se o oponente está segurando a
bola, porque se o jogador está fazendo isso, o jogador que faz o ataque não pode
ser penalizado por "impedir". Fica claro que um jogador está segurando a bola
quando esta for mantida e levantada acima da água (figura 9). O jogador
também está segurando a bola, se o jogador nada com ela na mão ou entra em
contacto com a bola enquanto está deitado sobre a superfície da água (figura
10).

The first thing for the referee to consider is whether the opponent is holding the
ball, because if the player is doing so, the player making the challenge cannot be
penalised for “impeding”. It is clear that a player is holding the ball if it is held
raised above the water (figure 9). The player is also holding the ball if the player
swims with it held in the hand or makes contact with the ball while it is lying on
the surface of the water (figure 10).

Nadar com a bola (driblar), como se mostra na figura 11, não é considerado para
estar segurando

Swimming with the ball (dribbling), as shown in figure 11, is not considered to be
holding.

Figura 9

Figura 10

Figura 11
Figura 11
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Uma forma comum de impedimento é quando o jogador nada sobre as pernas do
adversário (figura12), reduzindo assim o ritmo a que o oponente pode mover-se e
a interferir com a ação normal perna. Outra forma é nadar sobre os ombros do
adversário. Deve também ser lembrada que a falta de impedimento pode ser
cometida pelo jogador que está em posse da bola. Por exemplo, a figura 13
mostra um jogador mantendo uma das mãos sobre a bola e tentando forçar o
adversário para longe e ganhar mais espaço. A figura 14 mostra um jogador de
posse de bola a impedindo o adversário. Empurrando o adversário para trás com
a cabeça. Cuidados devem ser tomados com figuras 13 e 14, porque qualquer
movimento violento pelo jogador de posse da bola pode constituir violência ou
mesmo brutalidade; as figuras são destinadas a ilustrar impedimento sem
qualquer movimento violento. Um jogador pode também cometer a ofensa de
impedir, mesmo sem que o jogador esteja segurando ou tocando a bola. Figura
15 mostra um jogador de intencionalmente bloqueando o adversário com o corpo
do jogador e com os braços abertos, tornando seu acesso a bola impossível. Este
delito é na maioria das vezes cometida perto dos limites do campo de jogo.]
Figura 14

A common form of impeding is where the player swims across the opponent’s
legs (figure 12), thus reducing the pace at which the opponent can move and
interfering with the normal leg action. Another form is swimming on the
opponent’s shoulders. It must also be remembered that the foul of impeding can
be committed by the player who is in possession of the ball. For example, figure
13 shows a player keeping one hand on the ball and trying to force the opponent
away to gain more space. Figure 14 shows a player in possession of the ball
impeding the opponent by pushing the opponent back with the head. Care must
be taken with figures 13 & 14, because any violent movement by the player in
possession of the ball might constitute striking or even brutality; the figures are
intended to illustrate impeding without any violent movement. A player may also
commit the offence of impeding even if the player is not holding or touching the
ball. Figure 15 shows a player intentionally blocking the opponent with the
player’s body and with the arms flung open, thus making access to the ball
impossible. This offence is most often committed near the boundaries of the
field of play.]
Figure 14

Figura 15

Figure 15
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WP 21.9 por segurar, afundar ou puxar um adversário que não tenha a bola.
"segurar" é levantar, carregar ou tocar a bola, mas não inclui driblar a bola.
[nota. A correta aplicação desta regra é muito importante, tanto quanto à
apresentação do jogo e para se chegar a um resultado adequado e justo. O texto
da regra é claro e explícito e só pode ser interpretado de uma forma: agarrar
(figura 16), afundar (figura 17) ou puxar para trás (figura 18) um adversário que
não tenha a bola é uma falta de exclusão. É essencial que os árbitros apliquem
esta regra corretamente, sem interpretações pessoais arbitrárias, para garantir
que os limites corretos para o jogo duro não sejam excedidos . Além disso , os
árbitros devem observar que uma violação do WP 21.9 dentro da área de 5
metros que impeça um provável gol deve ser punida pela atribuição de um
pênalti.]

WP 21.9 To hold, sink or pull back an opponent who is not holding the ball.
“Holding” is lifting, carrying or touching the ball, but does not include dribbling
the ball.
[Note. The correct application of this Rule is very important both as to the
presentation of the game and in arriving at a proper and fair result. The wording
of the Rule is clear and explicit and can only be interpreted in one way: to hold
(figure 16), sink (figure 17) or pull back (figure 18) an opponent who is not
holding the ball is an exclusion foul. It is essential that referees apply this Rule
correctly, without personal arbitrary interpretation, to ensure that the proper
limits to rough play are not exceeded. In addition, referees must note that an
infringement of WP 21.9 within the 5 metre area which prevents a probable goal
must be punished by the award of a penalty throw.]
Figura 18

Figura 18

WP 21.10 Por usar as duas mãos para segurar um adversário que não esteja
segurando a bola em qualquer parte do campo de jogo.

WP 21.10 To use two hands to hold an opponent not holding the ball anywhere
in the field of play.
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WP 21.11 Após uma troca de posse, para um jogador defensor cometer uma
falta sobre qualquer jogador da equipe em posse da bola, em qualquer lugar na
metade do campo de jogo do time atacante; [Nota. Esta regra deve ser aplicada se
a equipe perder a posse da bola e tenta restringir o ataque da outra equipe
cometendo uma falta em qualquer jogador atacante antes que o jogador tenha
cruzado a linha de meio-distância.]

WP 21.12 Por chutar ou golpear um adversário intencionalmente, ou fazer
desproporcional movimentos com essa intenção. [Nota: A ofensa por chutar ou
golpear pode tomar uma série de diferentes formas. Incluindo sendo cometida por
um jogador de posse da bola ou por um jogador adversário; a posse da bola não é um
fator decisivo . O que é importante é a ação do .jogador ofensor, incluindo se 0
jogador faz gestos desproporcionados numa tentat1va para chutar ou bater, mesmo
se o jogador nãofizer o contato .

Um dos mais sérios atos de golpear é a cotovelada para trás (figura 19), o que
pode resultar em ferimentos graves para o adversário. Da mesma forma, lesões
graves podem ocorrer quando um jogador intencionalmente joga a cabeça de
volta para o rosto de um adversário que está marcando de perto o jogador.
Nestas circunstâncias, o árbitro também estaria justificando a punição pela
ofensa desta infração ao abrigo da regra WP 21.14 (brutalidade) ao invés da
regra WP 21.12].
Figura 19

WP 21.11 Upon a change of possession, for a defending player to commit a foul
on any player of the team in possession of the ball, anywhere in the attacking
team’s half of the field of play. [Note. This Rule is to be applied if the team losing
possession of the ball attempts to restrict the attack of the other team by
committing a foul on any attacking player before that player has crossed the halfdistance line.]
WP 21.12 To kick or strike an opponent intentionally or make disproportionate
movements with that intent. [Note. The offence of kicking or striking can take a
number of different forms, including being committed by a player in possession
of the ball or by an opposing player; possession of the ball is not a decisive
factor. What is important is the action of the offending player, including if the
player makes disproportionate movements in an attempt to kick or strike, even if
the player fails to make contact.
One of the most serious acts of striking is elbowing backwards (figure 19), which
can result in serious injury to the opponent. Similarly, serious injury can occur
when a player intentionally heads back into the face of an opponent who is
marking the player closely. In these circumstances, the referee would also be
justified in punishing the offence under WP 21.14 (Brutality) rather than under
WP 21.12]
Figure 19
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WP 21.13 Para ser culpado de má conduta, incluindo o uso de linguagem
inaceitável, jogo sujo agressivo ou persistente, de recusar obediência demonstrar
desrespeito por um árbitro ou oficial, ou comportamento contra o espírito das
regras e provavelmente de levar o jogo para o descrédito. O jogador ofensor será
excluído pelo o resto do jogo, com substituição após a primeira ocorrência das
refendas em WP 21.3, e deve deixar a área de competição.

WP 21.13 To be guilty of misconduct, including the use of unacceptable
language, aggressive or persistent foul play, to refuse obedience to or show
disrespect for a referee or official, or behaviour against the spirit of the Rules and
likely to bring the game into disrepute. The offending player shall be excluded
from the remainder of the game, with substitution after the earliest occurrence
referred to in WP 21.3, and must leave the competition area.

[nota. Se um jogador comete qualquer ofensa mencionada nessa regra durante o
intervalo entre períodos, durante um pedido de tempo, ou depois de um gol, o
jogador será excluído para o resto do jogo e um substituto será elegível para
voltar a entrar imediatamente antes do reinício do jogo e todas estas situações
são consideradas intervalo de tempo o jogo será reiniciado nos trâmites
normais.]

[Note. If a player commits any offence mentioned in this rule during the interval
between periods, during a timeout, or after a goal, the player shall be excluded
for the remainder of the game and a substitute shall be eligible to re-enter
immediately prior to the restart of the game as all these situations are
considered to be interval time. Play will restart in the normal manner.]

WP 21.14 Por cometer um ato de brutalidade (incluindo a jogar de forma
violenta, chutando, golpeando ou tentar chutar ou golpear com intenções
maliciosas) contra um adversário ou oficial, seja durante o jogo real, durante
qualquer parada, time out, depois de um gol ter sido marcado ou durante os
intervalos entre períodos de jogo.

WP 21.14 To commit an act of brutality (including to play in a violent manner,
kicking, striking or attempting to kick or strike with malicious intent) against an
opponent or official, whether during actual play, during any stoppages, timeouts,
after a goal has been scored or during intervals between periods of play.

Se isto ocorrer durante o jogo, o jogador ofensor será excluído do resto do jogo,
e deve deixar a área de competição e um pênalti marcado para a equipe adversa
não jogador faltoso pode ser substituído quando quatro minutos de jogo real se
passar.

Should this occur during the game the offending player shall be excluded from
the remainder of the game and must leave the competition area and a penalty
throw awarded to the opposing team. The offending player may be substituted
when four minutes of actual play have elapsed.
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Caso o incidente ocorra durante qualquer parada, time out, depois de um gol ou
intervalo entre períodos de jogo, o jogador será excluído para o resto de um jogo
e deve sair da área de competição. Nenhum pênalti será concedido ao jogador
faltoso pode ser substituído quando quatro minutos de jogo real se passar e o
jogo serão reiniciados nos trâmites normais.

Should the incident occur during any stoppage, timeout, after a goal or interval
between periods of play, the player shall be excluded for the remainder of a
game and must leave the competition area. No penalty throw shall be awarded.
The offending player may be substituted when four minutes of actual play have
elapsed and play will restart in the normal manner.

Se os árbitros desmarcarem simultâneas brutalidades ou ações de jogo de uma
forma violenta em jogadores de equipes opostas durante o jogo, ambos os
jogadores estão excluídas pelo restante do jogo, com substituição após quatro
minutos de jogo real se passaram. A equipe, que tinha a posse da bola, vai
primeiro cobrar um pênalti seguido do outro time a cobrança do pênalti. Após o
segundo pênalti, a equipe, que tinha a posse da bola, vai recomeçar o jogo com
um lance livre sobre ou atrás da linha de meio campo.

If the referee/s call simultaneous brutalities or actions of play in a violent manner
on players of opposing teams during play, both players are excluded for the
remainder of the game with substitution after four minutes of actual play have
elapsed. The team, which had possession of the ball, will first shoot a penalty
throw followed by the other team shooting a penalty throw. After the second
penalty throw, the team, which had possession of the ball, will restart play with a
free throw on or behind the half distance line.

WP 21.15 No caso de exclusão simultânea de jogadores de equipes adversárias
durante jogo, ambos os jogadores são excluídos por 20 segundos. O relógio
segundo posse 30 não é zerado o jogo é reiniciado com um tiro livre para a
equipe que tinha a posse de bola. Se nenhuma equipe tinha a posse quando as
exclusões simultâneas foram marcadas, o relógio que marca os 30 segundos de
posse de bola é zerado e o jogo será reiniciado com um livre neutro.

WP 21.15 In the case of simultaneous exclusion of players of opposing teams
during play, both players are excluded for 20 seconds. The 30 second possession
clock is not reset. Play is restarted with a free throw to the team which had
possession of the ball. If neither team had possession when the simultaneous
exclusions were called, the 30 second possession clock is reset and play shall be
restarted with a neutral throw.

[Nota: Ambos os jogadores excluídos ao abrigo desta regra, serão permitido
voltar e entrar na próxima primeira ocorrência das referidas em WP 21.3, ou na
próxima mudança de posse.

[Note. Both players excluded under this Rule, shall be permitted to re-enter at
the next earliest occurrence referred to in WP 21.3 or at the next change of
possession.
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Se dois jogadores foram excluídos ao abrigo desta regra e são elegíveis para
re-entrar, o árbitro defensivo pode acenar ao jogador logo que este esteja pronto
para voltar a entrar. O árbitro não tem de esperar até que ambos os jogadores
estão prontos para voltar a entrar.]

If two players have been excluded under this Rule and are eligible to re-enter,
the defensive referee may wave in the player as soon as that player is ready to
re-enter. The referee does not have to wait until both players are ready to reenter.]

WP 21.16 Para um jogador excluído reentrar ou um suplente entrar no campo de
jogo indevidamente,incluindo:
(A)
Sem ter recebido um sinal do secretário ou árbitro;
(B)
A partir de qualquer lugar diferente de área de reentrada do próprio
jogador, exceto para as regras que permitam a substituição imediata;
(C)
Saltando ou empurrando as laterais, paredes da piscina ou campo de
jogo;
(D)
Ao afetar o alinhamento da baliza.

WP 21.16 For an excluded player to re-enter or a substitute to enter the field of
play improperly, including:
(a) without having received a signal from the secretary or referee;
(b) from any place other than the player’s own re-entry area, except where the
Rules provide for immediate substitution;
(c) by jumping or pushing off from the side or wall of the pool or field of play;
(d) by affecting the alignment of the goal.

Se esta infração for cometida por um jogador da equipe que não tenha posse da
bola, o jogador infrator será excluído e um pênalti concedido à equipe
adversária.

If this offence is committed by a player of the team not in possession of the ball,
the offending player shall be excluded and a penalty throw awarded to the
opposing team.

Este jogador recebe apenas uma falta pessoal, que deve ser marcada pelo
secretário como pena de exclusão .

This player receives only one personal foul, which should be marked by the
secretary as exclusion penalty.

Se esta infração for cometida por um jogador da equipe em posse da bola, o
jogador ofensor será excluído e um tiro livre será concedido à equipe adversária.

If this offence is committed by a player of the team in possession of the ball, the
offending player shall be excluded and a free throw awarded to the opposing
team.
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WP 21.17 Interferir com a marcação de um pênalti. O jogador faltoso será
expulso pelo o resto do jogo, com substituição após a primeira ocorrência
referida em WP21.3 e o pênalti deverá ser mantido ou retomado como
apropriado.

WP 21.17 To interfere with the taking of a penalty throw. The offending player
shall be excluded from the remainder of the game with substitution after the
earliest occurrence referred to in WP 21.3 and the penalty throw shall be
maintained or re-taken as appropriate.

[Nota: A forma mais comum de interferência com um pênalti é quando um
adversário visa dar um pontapé no jogador encarregado da cobrança assim que o
tiro esteja prestes a ser cobrado. É essencial que os árbitros para garantir que
todos os jogadores estejam a pelo menos 2 metros do atirador, para evitar que
interferência seja feita o árbitro também deve primeiramente permitir ao time
defensor o direito de tomar posição.]

[Note. The most common form of interference with a penalty throw is when an
opponent aims a kick at the player taking the throw, just as the throw is about to
be taken. It is essential for the referees to ensure that all players are at least 2
metres from the thrower, to prevent such interference taking place. The referee
should also allow the defending team the first right to take position.]

WP 21.18 Para o goleiro defensor não se posicionar corretamente sobre a linha
de gol na cobrança de um pênalti, tendo sido ordenada uma vez para fazê-lo pelo
árbitro outro jogador defensivo pode tomar a posição do goleiro, mas sem os
privilégios do goleiro ou limitações.

WP 21.18 For the defending goalkeeper to fail to take up the correct position on
the goal line at the taking of a penalty throw having been ordered once to do so
by the referee. Another defending player may take the position of the
goalkeeper but without the goalkeeper’s privileges or limitations.

WP 21.19 Quando um jogado é excluído, o período de exclusão deve começar
imediatamente quando a bola sai da mão do executante no tiro livre ou quando
a bola tenha sido tocada na sequência de um tiro neutra.

WP 21.19 When a player is excluded, the exclusion period shall commence
immediately when the ball has left the hand of the player taking the free throw
or when the ball has been touched following a neutral throw.
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WP 21.20 Se um jogador excluído intencionalmente interfere com o jogo,
incluindo afetar o alinhamento da baliza, um pênalti será concedido à equipe
adversária e ainda uma falta pessoal concedida contra o jogador excluído.se o
jogador excluído não começar a sair do campo de jogo quase imediatamente, o
árbitro pode considerar que esta seja uma interferência intencional ao abrigo
desta regra.

WP 21.20 If an excluded player intentionally interferes with play, including
affecting the alignment of the goal, a penalty throw shall be awarded to the
opposing team and a further personal foul awarded against the excluded player.
If the excluded player does not commence leaving the field of play almost
immediately, the referee may deem this to be intentional interference under this
Rule.

WP 22 FALTAS PENALIDADE

WP 22 PENALTY FOULS

WP 22.1 Será um pênalti de cometer qualquer das seguintes ofensas (WP22.2 a
WP 22.8), que deve ser punida pela atribuição de um pênalti à equipe adversária.

WP 22.1 It shall be a penalty foul to commit any of the following offences (WP
22.2 to WP 22.8), which shall be punished by the award of a penalty throw to the
opposing team.

WP 22.2 Para um jogador defensivo cometer qualquer falta dentro da área de 5
metros,e que teria como resultado um provável gol.
[Nota: Além de outras ofensas para evitar um provável gol,é uma ofensa dentro
do acepção deste artigo:
(A)
Para um goleiro ou outro jogador defensivo puxar para baixo ou de outra
forma deslocar o gol. (figura 20);
(B)
Um jogador defensivo tentar bloquear um arremesso ou passe com as
duas mãos (figura 21);
(C)
Um jogador defensivo bater na bola com o punho fechado (figura 22);
(D)
Para um goleiro ou outro jogado r defensivo afundar a bola quando
atacado.

WP 22.2 For a defending player to commit any foul within the 5 metre area but
for which a goal would probably have resulted.
[Note. In addition to other offences preventing a probable goal, it is an offence
within the meaning of this Rule:
(a) for a goalkeeper or other defending player to pull down or otherwise displace
the goal (figure 20);
(b) for a defending player to attempt to block a shot or pass with two hands
(figure 21);
(c) for a defending player to play the ball with a clenched fist (figure 22);
(d) for a goalkeeper or other defending player to take the ball under the water
when tackled.
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É importante notar que,enquanto as faltas acima descritas, e outras, tais como
faltas de segurar, puxar, impedir, etc. que seriam normalmente punidas por um
tiro livre (e exclusão, se foro caso), tornam-se faltas de pênalti se cometidas
dentro da área de 5 metros por um jogador de defesa se de outra maneira um
provável gol teria sido marcado.]

It is important to note that while the fouls described above, and other fouls such
as holding, pulling back, impeding, etc., would normally be punished by a free
throw (and exclusion if appropriate), they become penalty fouls if committed
within the 5 metre area by a defending player if a probable goal would otherwise
have been scored.]

Figura 20

Figure 20

Figura 21

Figura 22

WP 22.3 Para um jogador defensivo, dentro da área de 5 metros chutarem ou
golpear um adversário ou cometer um ato de brutalidade. No caso de
brutalidade, o jogador faltoso será também expulso pelo o resto do jogo, e um
substituto poderá entrar no campo de jogo depois de quatro minutos de jogo
real se passar, em a adição de um pênalti. Se o jogador faltoso é o goleiro, um
goleiro substituto pode ser alterado por outro jogador de acordo com o WP 5.6.
WP 22.4 Para um jogador excluído intencionalmente interferir com o jogo,
inclusive afetando o alinhamento da baliza.

Figure 21

Figure 22

WP 22.3 For a defending player within the 5 metre area to kick or strike an
opponent or commit an act of brutality. In the case of brutality, the offending
player shall also be excluded from the remainder of the game, and a substitute
may enter the field of play after four minutes of actual play have elapsed, in
addition to the award of the penalty throw. If the offending player is the
goalkeeper, a substitute goalkeeper may be changed for another player in
accordance with WP 5.6.
WP 22.4 For an excluded player intentionally to interfere with play, including
affecting the alignment of the goal.
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WP 22.5 Para um goleiro ou qualquer outro jogador defensivo puxar por cima do
gol completamente com o objetivo de evitar um golo provável. O joga dor faltoso
deverá também ser expulso pelo resto do jogo, com substituição após a primeira
das ocorrências referidas em WP 21.3.

WP 22.5 For a goalkeeper or any other defending player to pull over the goal
completely with the object of preventing a probable goal. The offending player
shall also be excluded from the remainder of the game, with substitution after
the earliest occurrence referred to in WP 21.3.

WP 22.6 Para um jogador ou substituto que não tenha direito ao abrigo das
regras de participar do jogo naquele momento entrarem no campo de jogo. O
jogador faltoso será também excluído pelo do resto do jogo, com substituição. O
substituto pode entrar no campo de jogo após a primeira ocorrência das
referidas em WP 21.3.

WP 22.6 For a player or substitute who is not entitled under the Rules to
participate in the play at that time to enter the field of play. The offending player
shall also be excluded from the remainder of the game with substitution. The
substitute may enter the field of play after the earliest occurrence referred to in
WP 21.3.

WP 22.7 Para o treinador, ou qualquer oficial de equipe da equipe não tenha
aposse da bola pedir um time out. Nenhuma falta pessoal será gravada para este
delito.

WP 22.7 For the coach, or any team official of the team not in possession of the
ball to request a timeout. No personal foul shall be recorded for this offence.

WP 22.8 Para o treinador, qualquer oficial da equipe, ou jogador de tomar
qualquer ação com a intenção de evitar um gol provável ou retardar o jogo.
Nenhuma falta pessoal será gravado para esta ofensa para o treinador ou
qualquer oficial da equipe.

WP 22.8 For the coach, any team official, or player to take any action with intent
to prevent a probable goal or to delay the game. No personal foul shall be
recorded for this offence for the coach or any team official.

WP 22.9 se, no último minuto do jogo, um tiro de pênalti for concedido a uma
equipe, o treinador pode optar por manter a posse de bola e ser premiada com
um tiro livre a marcação do tempo de posse de bola será zerada.

WP 22.9 If, in the last minute of the game, a penalty throw is awarded to a team,
the coach may elect to maintain possession of the ball and be awarded a free
throw. The timekeeper recording possession time shall reset the clock.

[Nota: É da responsabilidade do treinador para dar um sinal claro de imediato se
a equipe deseja manter a posse da bola, de acordo com esta regra.]

[Note. It is the responsibility of the coach to give a clear signal without delay if
the team wishes to maintain possession of the ball in accordance with this Rule.]
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WP 23 COBRANÇAS DE PENALIDADES

WP 23 PENALTY THROWS

WP 23.1 Um pênalti será cobrado por qualquer jogado r da equipe que foi
premiada, exceto o goleiro, a partir de qualquer ponto da linha de 5 metros do
oponente.

WP 23.1 A penalty throw shall be taken by any player of the team to which it is
awarded, except the goalkeeper, from any point on the opponents’ 5 metre line.

WP 23.2 Todos os jogadores devem deixar a área de 5 metros e devem estar
apelo menos, do1s metros do jogador encarregado da cobrança em cada lado do
jogador encarrega da marcação, um jogador da equipe defensora terá o primeiro
direito de tomar posição. O goleiro defensivo deverá estar posicionado entre os
postes da baliza com nenhuma parte de seu corpo para além da linha gol no nível
da água. Podendo o goleiro estar fora da água, outro jogador pode assumir a
posição do goleiro, mas sem os privilégios e limitações do goleiro.

WP 23.2 All players shall leave the 5 metre area and shall be at least two metres
from the player taking the throw. On each side of the player taking the throw,
one player of the defending team shall have the first right to take position. The
defending goalkeeper shall be positioned between the goal posts with no part of
his body beyond the goal line at water level. Should the goalkeeper be out of the
water, another player may take the position of the goalkeeper but without the
goalkeeper’s privileges and limitations.

WP 23.3 Quando o árbitro que controla a cobrança do tiro está convencido de
que os jogadores esta em suas posições corretas, o árbitro deve sinalizar para o
tiro ser executado, ap1tando e baixando simultaneamente o braço a partir de
uma posição vertical para uma posição horizontal.

WP 23.3 When the referee controlling the taking of the throw is satisfied that the
players are in their correct positions the referee shall signal for the throw to be
taken, by whistle and by simultaneously lowering the arm from a vertical to a
horizontal position.

[Nota: O abaixamento do braço ao mesmo tempo do sinal de apito torna possível
ao jogador sob quaisquer condições, mesmo em meio a ruído por parte dos
espectadores, para executar o arremesso em conformidade com as regras. À
medida que o braço é levantado, o jogador fazendo a cobrança irá se concentrar
para que o jogador saiba que o sinal vai seguir-se imediatamente].

[Note. The lowering of the arm at the same time as the signal by whistle makes it
possible under any conditions, even amidst noise by spectators, to execute the
throw in accordance with the Rules. As the arm is lifted, the player taking the
throw will concentrate, for the player knows that the signal will follow
immediately.]
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WP 23.4 O jogador que executará o pênalti deverá ter a posse da bola e deverá
joga-lo imediatamente com um movimento ininterrupto diretamente para o gol.
O jogador pode fazer a cobrança, levantando a bola a partir da água (figura 23)
ou com a bola levantada e presa na mão (figura 24) e a bola pode ser levada para
trás a partir da direção do gol em reparação para o lançamento para frente,
desde que a continuidade do movimento não deva ser interrompida antes que a
bola saia da mão do executante.

WP 23.4 The player taking the penalty throw shall have possession of the ball
and shall immediately throw it with an uninterrupted movement directly at the
goal. The player may take the throw by lifting the ball from the water (figure 23)
or with the ball held in the raised hand (figure 24) and the ball may be taken
backwards from the direction of the goal in preparation for the forward throw,
provided that the continuity of the movement shall not be interrupted before
the ball leaves the thrower’s hand.

[Nota: Não há nada nas regras para impedir que um jogador fazendo a cobrança
com o jogador de costas para o gol enquanto o jogador adota uma metade de
giro ou ação de giro completo.]

[Note. There is nothing in the Rules to prevent a player taking the throw with the
player’s back to the goal while the player adopts a half screw or full screw
action.]

WP 23.5 Se a bola rebate a partir do goleiro, postes, trave ela permanece em
jogo e não é necessário para outro jogador jogar ou tocar a bola antes que um
gol seja marcado.

WP 23.5 If the ball rebounds from the goal post, crossbar or goalkeeper it
remains in play and it shall not be necessary for another player to play or touch
the ball before a goal can be scored.
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WP 23.6 Se precisamente ao mesmo tempo em que o árbitro apita um pênalti o
cronometrista apitar para o FINAl de um período, todos os jogadores, exceto o
jogador fazendo a cobrança e o goleiro defensor, devem sair da água antes do
pênalti ser executado. Nesta situação, a bola deverá estar imediatamente morta
tendo sido ela rebatida a partir das traves, travessão e goleiro.

WP 23.6 If at precisely the same time as the referee awards a penalty throw the
timekeeper whistles for the end of a period, all players except the player taking
the throw and the defending goalkeeper shall leave the water before the penalty
throw is taken. In this situation, the ball shall immediately be dead should it
rebound into play from the goal post, crossbar or the goalkeeper.

WP 24 FALTAS PESSOAIS

WP 24 PERSONAL FOULS

WP 24.1 Uma falta pessoa l será averbada contra qualquer jogador que cometer
uma falta de exclusão ou pênalti. O árbitro deve indicar o número do gorro do
jogador faltoso ao secretário.

WP 24.1 A personal foul shall be recorded against any player who commits an
exclusion foul or penalty foul. The referee shall indicate the offending player’s
cap number to the secretary.

WP 24.2 Ao receber a terceira falta pessoal, um jogador será excluído do resto
do jogo, com substituição após a primeira ocorrência das referidas em WP 21.3.
Se a terceira falta pessoal é um pênalti, a entrada deste suplente deve ser
imediata.

WP 24.2 Upon receiving a third personal foul, a player shall be excluded from the
remainder of the game with substitution after the earliest occurrence referred to
in WP 21.3. If the third personal foul is a penalty foul, the entry of the substitute
shall be immediate.

WP 25 ACIDENTES, LESÕES E DOENÇAS

WP 25 ACCIDENT, INJURY AND ILLNESS

WP 25.1 Um jogador só será autorizado a sair da água, ou sentar ou ficar nos
degraus ou na lateral da piscina durante o jogo no caso de acidente, lesão,
doença ou com a permissão de um árbitro. Um jogador que deixou a água
legitimamente pode reentrar a partir da área de reentrada mais próxima a sua
própria linha de gol, uma paralisação adequada, ou com a permissão de um
árbitro.

WP 25.1 A player shall only be allowed to leave the water, or sit or stand on the
steps or side of the pool during play in the case of accident, injury, illness or with
the permission of a referee. A player who has left the water legitimately may reenter from the re-entry area nearest his own goal line at an appropriate
stoppage, with the permission of a referee.
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WP 25.2 Se um jogador está sangrando, o árbitro deve imediatamente pedir ao
jogador para sair da água, com entrada imediata de um substituto e o jogo
deverá continuar sem interrupção. Depois que o sangramento parar, o jogador
está autorizado a ser substituído em curso normal do jogo.

WP 25.2 If a player is bleeding, the referee shall immediately order the player
out of the water with the immediate entry of a substitute and the game shall
continue without interruption. After the bleeding has stopped, the player is
permitted to be a substitute in the ordinary course of the game.

WP 25.3 Se acidente, lesão ou doença, outros exceto sangramento ocorrem, um
árbitro pode, na discrição do árbitro suspender o jogo por não mais de três
minutos, no caso de o que o árbitro instruirá o cronometrista a respeito de
quando o período de paralisação é para começar.

WP 25.3 If accident, injury or illness, other than bleeding, occurs, a referee may
at the referee’s discretion suspend the game for not more than three minutes, in
which case the referee shall instruct the timekeeper as to when the stoppage
period is to commence.

WP 25.4 Caso o jogo seja interrompido por acidente, lesão, doença,
sangramento ou outra razão não prevista, a equipe em posse da bola no
momento da interrupção deve colocar a bola em jogo no local de parada quando
o jogo é reiniciado.

WP 25.4 Should the game be stopped through accident, injury, illness, bleeding
or other unforeseen reason, the team in possession of the ball at the time of the
stoppage shall put the ball into play at the place of stoppage when the play is
resumed.

WP 25.5 Exceto nas circunstâncias do WP 25.2 (sangramento), o jogador não
será autorizado a tomar mais parte no jogo, se um substituto tiver entrado.

WP 25.5 Except in the circumstances of WP 25.2 (bleeding), the player shall not
be allowed to take further part in the game if a substitute has entered.

REGRAS DE PÓLO AQUÁTICO PARA ESCALÕES DE IDADE

AGE GROUP RULES - WATER POLO

WPAG 1 Todos os jogadores pertencentes a escalões etários permanecem
qualificados desde 1 de janeiro até 31 de dezembro seguinte , com a idade que
tiverem na última hora (meia-noite) do dia 31 de dezembro do ano da
competição.

WPAG 1 All age group competitors remain qualified from 1 January to the
following 31 December at their age at the close of day (12 midnight) on 31
December of the year of competition.
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WPAG 2 Os escalões de idade para o Pólo Aquático masculino e feminino são
como se segue:
15 anos de idade e abaixo
16, 17 e 18 anos de idade e abaixo
19 e 20 anos de idade

WAPG 2 Age grouping for Water Polo for boys and girls are as follows:
15 years of age and under
16, 17 and 18 years of age
19 and 20 years of age

A idade para os campeonatos mundiais juniores é de 18 anos e abaixo e de 20
anos e abaixo.

The age for Youth and Junior World Championships is 18 years and under and 20
years and under.

APÊNDICE A

APPENDIX A

INSTRUÇÕES PARA O USO DE DOIS ÁRBITROS

INSTRUCTIONS FOR THE USE OF TWO REFEREES

1.
Os árbitros têm o controle absoluto do jogo e terão poderes iguais aos
declarar faltas e penalidades as diferenças de opinião dos árbitros não devem
servir como uma base para o protesto ou apelo.

1. The referees are in absolute control of the game and shall have equal powers
to declare fouls and penalties. Differences of opinion of the referees shall not
serve as a basis for protest or appeal.

2.
A comissão ou organização que nomeia os árbitros têm poder de
designar o lado da piscina a partir do qual cada árbitro deverá arbitrar. Árbitros
mudam de lados da piscina antes do início de qualquer período em que as
equipes não fazem a mudança.

2. The committee or organisation appointing the referees shall have power to
designate the side of the pool from which each referee shall officiate. Referees
shall change sides of the pool before the start of any period when the teams do
not change ends.

3.
No início do jogo e de cada período, os árbitros posicionam-se em sua
respectiva linha de cinco (5) metros o sinal de partida será dado pelo árbitro no o
mesmo lado que está a mesa oficial.

3. At the start of the game and of each period, the referees will position
themselves on the respective five (5) metre line. The starting signal shall be given
by the referee on the same side as the official table.
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4.
Depois de um gol, o sinal para reiniciar será dado pelo árbitro que estava
a controlando a situação de ataque quando o gol foi marcado. Antes de reiniciar,
os árbitros devem assegurar que quaisquer substituições foram concluídas.

4. After a goal, the signal to restart shall be given by the referee who was
controlling the attacking situation when the goal was scored. Before restarting,
the referees shall ensure that any substitutions have been completed.

5.
Cada árbitro terá o poder de declarar faltas em qualquer parte do campo
de jogo, mas cada árbitro deverá dar a sua atenção primária à situação ofensiva
de ataque do gol a sua direita. O árbitro que não controla a situação de ataque
(árbitro de defesa) não deve manter uma posição mais perto do gol a ser atacado
do que do jogador do time atacante que fica mais distante para trás do gol.

5. Each referee shall have the power to declare fouls in any part of the field of
play but each referee shall give their primary attention to the offensive situation
attacking the goal to their right. The referee not controlling the attacking
situation (the defensive referee) shall maintain a position no closer to the goal
being attacked than that player of the attacking team furthest back from the
goal.

6.
Quando da marcação de um tiro livre, de gol ou canto, o árbitro
responsável pela decisão deve apitar e ambos os árbitros devem indicar a
direção do ataque, para permitir que os jogadores em diferentes partes da
piscina vejam rapidamente qual equipe foi premiada com o arremesso. O árbitro
responsável pela decisão deve apontar para onde o lance ocorreu e para ser
executado se a bola não está essa posição. Árbitros devem usar os sinais que
figura no apêndice b para indicar a natureza das faltas que são penalizadas.
7.
Se, na opinião do árbitro, um jogador persiste em jogar de uma maneira
anti- desportiva ou se engaja na simulação, o árbitro deve emitir um cartão
amarelo ao jogador ofensor. Caso a ação continue, o juiz emitirá ao jogador um
cartão vermelho visível para tanto o campo de jogo e da mesa, a qual é
considerada má conduta. O árbitro em seguida, indica o número do gorro do
jogador excluído para a mesa.

6. When awarding a free throw, goal throw or corner throw, the referee making
the decision shall blow the whistle and both referees shall indicate the direction
of the attack, to enable players in different parts of the pool to see quickly which
team has been awarded the throw. The referee making the decision shall point
to where the throw is to be taken if the ball is not at that position. Referees shall
use the signals set out in Appendix B to indicate the nature of the fouls which
they are penalising.
7. If, in the referee’s opinion, a player persists in playing in an unsporting manner
or engages in simulation, the referee shall issue a yellow card to the offending
player. Should the action continue, the referee will issue the player with a red
card visible to both the field of play and the table as this is deemed to be
misconduct. The referee then signals the excluded player’s cap number to the
table.
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8.
O sinal para a cobrança de um tiro de pênalti devem ser feitas pelo
árbitro de ataque, exceto que um jogador que pretende executar o tiro com a
mão esquerda pode solicitar ao árbitro defensivo a fazer o sinal.

8. The signal for a penalty throw to be taken shall be made by the attacking
referee, except that a player who wishes to take the throw with the left hand
may request the defensive referee to make the signal.

9.
Quando marcações de tiro livre simultâneos são concedidas por ambos
os árbitros à mesma equipe, o prêmio deve ir para o joga dor premiado com o
lançamento pelo árbitro de ataque.

9. When simultaneous free throws are awarded by both referees to the same
team, the award shall go to the player awarded the throw by the attacking
referee.

10.
Quando simultâneas concessões são feitas por faltas comuns, mas para
equipes de opostas, o prêmio será um tiro neutro, a ser executado pelo árbitro
atacante.

10. When simultaneous awards are made for ordinary fouls but for opposing
teams, the award shall be a neutral throw, to be taken by the attacking referee.

11.
Quando simultâneas concessões são feitas por ambos os árbitros e uma
é para uma falta ordinária e a outra é para uma falta de exclusão ou falta de
pênalti, a falta de exclusão ou a falta de pênalti deve ser aplicada,

11. When simultaneous awards are made by both referees and one is for an
ordinary foul and the other is for an exclusion foul or penalty foul, the exclusion
foul or penalty foul award shall be applied.

12.
Quando os jogadores de ambos os times cometem uma falta de exclusão
simultaneamente durante o jogo, os árbitros devem tirar a bola da água e
certificar que ambas as equipes e o secretário sabem quem é excluído. O relógio
de posse de 30 segundos não é zerado e o jogo será reiniciado com um tiro livre
para a equipe que tinha a posse de bola. Se nenhuma equipe tinha a posse
quando as exclusões simultâneas foram marcadas, o relógio de 30 segundos de
posse é zerado e o jogo será reiniciado com um tiro neutro.

12. When players of both teams commit an exclusion foul simultaneously during
play, the referees shall call the ball from the water and make sure both teams
and the secretaries know who is excluded. The 30 second possession clock is not
reset and play is restarted with a free throw to the team which had possession of
the ball. If neither team had possession when the simultaneous exclusions were
called, the 30 second possession clock is reset and play shall be restarted with a
neutral throw.
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13.
Em caso de tiros de pênaltis simultâneos para ambas as equipes, o
primeiro tiro deve ser feito pela equipe que em último lugar tinha a posse de
bola. Após que a segunda cobrança do tiro de pênalti tenha sido feita, o jogo
será reiniciado com a equipe que tinha a posse de bola executando um tiro livre
sobre ou atrás da linha de meio campo.

13. In the event of simultaneous awards of penalty throws to both teams, the
first throw shall be taken by the team last in possession of the ball. After the
second penalty throw has been taken, the game will restart with the team which
had possession of the ball receiving a free throw at on or behind the half
distance line.

APENDICE B
SINAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS OFICIAIS

APPENDIX B
SIGNALS TO BE USED BY OFFICIALS
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FIG. A O árbitro reduz o braço a partir de uma posição vertical para sinalizar (i) o
início do período (ii) para reiniciar depois de um gol (iii) a obtenção de um
pênalti.

Fig. A The referee lowers the arm from a vertical position to signal (i) the start of
the period (ii) to restart after a goal (iii) the taking of a penalty throw.

FIG. B Para o ponto com um braço na direção do ataque e usar o outro braço
para indicar o local onde a bola deve ser colocada em jogo em um tiro livre, tiro
de gol ou tiro de canto.

Fig. B To point with one arm in the direction of the attack and to use the other
arm to indicate the place where the ball is to be put into play at a free throw,
goal throw or corner throw.

FIG.C Para sinalizar um tiro neutro. O árbitro aponta para o lugar onde o tiro
neutro foi premiado, apontam ambos os polegares acima, e solicita a bola.

Fig. C To signal a neutral throw. The referee points to the place where the
neutral throw has been awarded, points both thumbs up and calls for the ball.

FIG. D Para indicar a exclusão de um jogador. O árbitro aponta para o jogador e,
em seguida, move o braço rapidamente para o limite do campo de jogo. O
árbitro, em seguida, sinaliza o número do gorro do jogador excluído para que
seja visível para o campo de jogo e a mesa.

Fig. D To signal the exclusion of a player. The referee points to the player and
then moves the arm quickly towards the boundary of the field of play. The
referee then signals the excluded player’s cap number so that it is visible to the
field of play and the table.

FIG. E Para indicar a exclusão simultânea de dois jogadores. O árbitro aponta
com ambas as mãos para os dois jogadores sinalizam a sua exclusão de acordo
com a fig. D, e em seguida, sinaliza imediatamente números de capitalização.

Fig. E To signal the simultaneous exclusion of two players. The referee points
with both hands to the two players, signals their exclusion in accordance with
Fig. D, and then immediately signals the players’ cap numbers.
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FIG. F Para indicar a exclusão de um jogador por má conduta. O árbitro sinaliza a
redondos um ao outro de tal forma que seja visível para ambos os campos de
jogo e a mesa além de emitir ao jogador um cartão vermelho. O árbitro indica
então o número da touca do jogador para a mesa caso e em seguida, atravessa
os braços de tal modo que seja visível para ambos os campos de jogo e a mesa
alem de emitir ao jogador cartão vermelho. O arbitro indica então o numero de
touca do jogador para a mesa.

Fig. F To signal the exclusion of a player for misconduct. The referee signals
exclusion in accordance with Fig. D (or Fig. E if appropriate) and then rotates the
hands round one another in such a way that is visible to both the field of play
and the table in addition to issuing the player with a red card. The referee then
signals the excluded player’s cap number to the table.

FIG. G Para indicar a exclusão de um jogador com substituição após quatro (4)
minutos. O sinal de exclusão do árbitro de acordo com a fig. O (ou fig. E se for o
campos de jogo e mesa além de emitir ao jogador com um cartão vermelho. O
árbitro indica então o número da touca do jogador excluído para a mesa.

Fig. G To signal the exclusion of a player with substitution after four (4) minutes.
The referee signals exclusion in accordance with Fig. D (or Fig. E if appropriate)
and then crosses the arms in such a way that is visible to both the field of play
and the table in addition to issuing the player with a red card. The referee then
signals the excluded player’s cap number to the table.

FIG. H Para sinalizar a atribuição de um pênalti. O árbitro levanta um braço com
cinco dedos no ar. O árbitro, em seguida, o número do gorro do jogador faltoso
para a mesa.

Fig. H To signal the award of a penalty throw. The referee raises an arm with five
fingers in the air. The referee then signals the offending player’s cap number to
the table.

FIG. I Para sinalizar que um gol foi marcado o árbitro sinaliza apitando e
apontando imediatamente para o centro do campo de jogo.

Fig. I To signal that a goal has been scored. The referee signals by whistle and by
immediately pointing to the centre of the field of play.

FIG. J Para indicar a falta de exclusão de agarrar um adversário. O árbitro faz o
movimento segurando o pulso de um lado com a outra mão.

Fig. J To indicate the exclusion foul of holding an opponent. The referee makes a
motion holding the wrist of one hand with the other hand.

FIG. K Para indicar a falta de exclusão por afundar um adversário. O árbitro faz
um movimento descendente, com ambas as mãos a partir de uma posição
horizontal.

Fig. K To indicate the exclusion foul of sinking an opponent. The referee makes a
downward motion with both hands starting from a horizontal position.
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FIG. L Para indicar a falta de exclusão por puxar para trás um adversário. O
árbitro faz um movimento de puxar com ambas as mãos estendidas na vertical e
puxando em direção ao seu corpo.

Fig. L To indicate the exclusion foul of pulling back an opponent. The referee
makes a pulling motion with both hands vertically extended and pulling towards
his body.

FIG. M Para indicar a falta de exclusão de chuta r um adversário. O árbitro faz um
sinal de chute em movimento.

Fig. M To indicate the exclusion foul of kicking an opponent. The referee makes a
kicking movement.

FIG. N Para indicar a falta de exclusão de golpear um adversário. O árbitro faz
uma sinalização golpeando com o punho fechado a partir de uma posição
horizontal

Fig. N To indicate the exclusion foul of striking an opponent. The referee makes a
striking motion with a closed fist starting from a horizontal position.

FIG. O Para indicar a falta ordinária de empurrar ou empurrar se de um
adversário. O árbitro faz um movimento de empurrar para fora do corpo a partir
de uma posição horizontal.
FIG. P Para indicar a falta de exclusão de impedir um adversário. O árbitro faz
uma sinalização cruzando movimento com uma mão na horizontal sobre a outra.

Fig. O To indicate the ordinary foul of pushing or pushing off from an opponent.
The referee makes a pushing motion away from the body starting from a
horizontal position.
Fig. P To indicate the exclusion foul of impeding an opponent. The referee makes
a crossing motion with one hand horizontally crossing the other.

FIG. Q Para indicar a falta ordinária de afundar a bola sob a água. O árbitro faz
um movimento descendente, com uma mão a partir de uma posição horizontal.

Fig. Q To indicate the ordinary foul of taking the ball under the water. The
referee makes a downward motion with a hand starting from a horizontal
position.

FIG. R Para indicar a falta ordinária de pé no fundo da piscina. O árbitro levanta e
abaixa um pé.

Fig. R To indicate the ordinary foul of standing on the bottom of the pool. The
referee raises and lowers one foot.
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FIG. S Para indicar a falta ordinária de demora injustificada na cobrança de um
tiro Livre, gol ou canto. O árbitro levanta uma mão uma ou duas vezes com a
palma virada para cima.

Fig. S To indicate the ordinary foul of undue delay in the taking of a free throw,
goal throw or corner throw. The referee raises a hand once or twice with the
palm turned upwards.

FIG. T Para indicar uma violação da regra de dois metros. O árbitro indica o
número 2 elevando a frente e para os dedos médios no ar com o braço estendido
na vertical.

Fig. T To indicate a violation of the two-metre Rule. The referee indicates the
number 2 by raising the fore and middle fingers in the air with the arm vertically
extended.

FIG. U Para indicar as faltas ordinárias de desperdiça r tempo e do termo de 30
segundos de posse. O árbitro move uma mão em um movimento circular duas ou
três vezes.

Fig. U To indicate the ordinary fouls of wasting time and the expiry of 30 seconds’
possession. The referee moves a hand in a circular motion two or three times.
Fig. V By a goal judge to signal for the start of a period.

FIG. V Por um juiz de gol indicar para o início de um período.
FIG. X Por um juiz de gol indicar um tiro de gol ou canto.

Fig. W By a goal judge to signal an improper start, restart or improper re-entry of
an excluded player or substitute.

FIG. Y Por um juiz de gol indica um gol.

Fig. X By a goal judge to signal a goal throw or corner throw.
Fig. Y By a goal judge to signal a goal.
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FIG. Z para indicar o número do gorro do jogador. Para permitir que o árbitro se
comunicar melhor com os jogadores e o secretário, os sinais são feitos usando as
duas mãos se apropriado onde o número exceder cinco. Uma mão mostra cinco
dedos com a outra mão mostrando dedos adicionais para tornar-se a soma do
número do jogador. Para o número de dez, uma punho cerrado é mostrado. Se o
número for superior a dez, por um lado é mostrado como um punho fechado e
com a outra mão que mostra os dedos adicionais para tornar-se a soma do
jogador de número.

Fig. Z To indicate a player’s cap number. To enable the referee to communicate
better with the players and the secretary, signals are made using both hands if
appropriate where the number exceeds five. One hand shows five fingers with
the other hand showing additional fingers to make up the sum of the player’s
number. For the number ten, a clenched fist is shown. If the number exceeds
ten, one hand is shown as a clenched fist with the other hand showing additional
fingers to make up the sum of the player’s number.

APENDICE C
REGULAMENTOS PARA AÇÕES DISCIPLINARES NO PÓLO AQUÁTICO

APPENDIX C
REGULATIONS FOR DISCIPLINARY ACTIONS IN WATER POLO

PREÂMBULO: Estes regulamentos contêm regulamentos básicos para fair-play,
comportamento ético e moral, e disciplina geral em Pólo Aquático. Estes
regulamentos incluem medidas relacionadas com incidentes envolvendo as
equipes, federações de Pólo Aquático, secções De Pólo Aquático das federações
membro, jogadores, dirigentes e oficiais, fãs, espectadores, mas também
envolvendo oficiais de mesa ou quaisquer outras pessoas presentes em jogos de
Pólo Aquático.

PREAMBLE: These Regulations contain basic regulations for fair play, ethical and
moral behaviour, and general discipline in Water Polo. These Regulations include
measures related to incidents involving teams, water polo Federations, water
polo sections of Member Federations, players, team leaders and officials,
supporters, spectators but also involving officials or any other persons present at
water polo matches.

Os regulamentos estarão em vigor a partir de 1 de agosto de 2001 e substituem
o código adotado pelo bureau da FINA a 28 de março de 2001. O objetivo destes
regulamentos é garantir que o desporto Pólo Aquático será jogado numa
maneira clara, sem perturbações, e sancionar incidentes, que estragam a
imagem do Pólo Aquático ou que lhe trazem descrédito.

The Regulations shall be in force from 1 August 2001 and replace the Code
adopted by the FINA Bureau on 28th March 2001. The purpose of these
Regulations are to guarantee that the sport of Water Polo will be played in a fair
manner without disturbance and to sanction incidents, which damage the image
of Water Polo or bring it into disrepute.
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ARTIGO 1. SUBORDINADO E COMPLEMENTAR ÀS REGRAS DA FINA

Article 1. SUBORDINATE AND SUPPLEMENTARY TO FINA RULES

1.1 - Estes regulamentos são subordinados e complementares a todas as regras
FINA adotadas pelos congressos FINA (de quando em quando) e ao código de
conduta FINA.

1.1 These Regulations are subordinated and supplementary to all FINA Rules
adopted by the FINA Congresses from time to time and the FINA Code of
Conduct.

ARTIGO 2. OFENSAS POR OFICIAIS

Article 2. OFFENCES BY OFFICIALS

2.1- As sanções a serem impostas por ofensas cometidas por qualquer pessoa
designada pela FINA como delegado, árbitro, juiz de golo ou oficial de mesa em
qualquer jogo de Pólo Aquático serão a suspensão de continuar a sua
participação no torneio em que a partida ocorreu, e um relatório será feito ao
bureau da FINA,ou se o bureau não estiver reunido, ao executivo da FINA, para
consideração de sanções adicionais.

2.1 The sanctions to be imposed for offences committed by any person
appointed by FINA as delegate, referee, goal judge or serving at the table at any
water polo match shall be suspension from participating further in the
tournament in which the match occurred and a report shall be made to the FINA
Bureau, or if the Bureau is not assembled, to the FINA Executive, for
consideration of additional sanctions.

2.2 - Se uma pessoa designada pela FINA como delegado, árbitro, juiz de golo ou
Oficial de mesa num jogo de Pólo Aquático, comete uma ofensa referida nestes
regulamentos ou no código de conduta da FINA e que envolva enganar ou
parcialidade, essa pessoa será suspendida de forma vitalícia.

2.2 If a person, appointed by FINA as a delegate, referee, goal judge or serving at
the table at a water polo match, commits an offence referred to in these
Regulations or the FINA Code of Conduct and involving cheating or partiality, the
person shall be suspended up to life.

ARTIGO 3. OFENSAS CONTRA OFICIAIS

Article 3. OFFENCES AGAINST OFFICIALS

3.1 - Qualquer ofensa cometida por qualquer membro de uma equipe ou oficial
dessa equipe resultará numa suspensão mínima de um (1) jogo, até à suspensão
máxima de todos os jogos de Pólo Aquático durante o período de um (1) ano.

3.1 Any offence committed by any member of a team or team official shall result
in a minimum suspension of one (1) match up to a maximum suspension of all
water polo matches for one (1) year period.
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3.2 - Se a ofensa inclui violência resultando em ferimento sério, uso de qualquer
objeto duro ou qualquer outro tipo de violência contra o corpo, a suspensão
mínima será para todos os jogos de Pólo Aquático durante um período de (1)
ano, até uma suspensão máxima vitalícia para todos os jogos de Pólo Aquático.

3.2 If the offence includes violence resulting in serious injury, use of any hard
object or any other kind of violence against the body, the minimum suspension
shall be for all water polo matches for one (1) year period up to a maximum of a
lifetime suspension from water polo matches.

3.3 - Se a ofensa é uma tentativa de cometer uma das ofensas referidas em 3.2, à
suspensão mínima será três (3)jogos, até uma suspensão máxima de todos os
jogos De Pólo Aquático durante um período de um (1)ano.

3.3 If the offence is an attempt to commit an offence referred to in 3.2, the
minimum suspension shall be three (3) matches up to a maximum suspension of
all water polo matches for one (1) year period.

3.4 - As ofensas em 3.1, 3.2 e 3.3 envolvem atos cometidos desde 30 minutos
antes do começo do jogo até 30 minutos depois do fim do jogo.

3.4 Offences in 3.1, 3.2 and 3.3 involve acts committed from 30 minutes before
the beginning of the match until 30 minutes after the end of the match.

3.5 - Se uma das ofensas referidas em 3.1, 3.2 ou 3.3 é cometida por qualquer
outra pessoa que um jogador ou oficial da equipe, a sanção mínima será um
aviso ou exclusão do recinto, até uma sanção máxima de suspensão do direito a
assistir a jogos de Pólo Aquático durante um determinado período, que pode
mesmo ser vitalício.

3.5 If an offence referred to in 3.1, 3.2 or 3.3 is committed by any person other
than a player or team official, the minimum sanction shall be a warning or
exclusion from the venue up to a maximum sanction of suspension of the right to
attend water polo matches for any period up to, and including, life.

3.6 - A sanção mínima para qualquer ofensa sob o artigo 3 pode ser aumentada
por uma segunda ou subsequente ofensa feita por qualquer indivíduo.

3.6 The minimum sanction for any offence under Article 3 may be increased for a
second or subsequent offence by any individual.
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ARTIGO 4. OFENSAS CONTRA MEMBROS DA EQUIPE OU OFICIAIS DA EQUIPE

Article 4. OFFENCES AGAINST TEAM MEMBERS OR TEAM OFFICIALS

4.1 - Para brutalidade, ou qualquer ofensa não coberta pelas regras FINA WP 2022 cometida por um jogador contra outros jogadores ou oficiais da equipe, a
suspensão mínima será de um (1) jogo, até um máximo de todos os jogos de Pólo
Aquático durante um período de um (1) ano.

4.1 For brutality, or any offence not covered in FINA Rules WP 20-22 committed
by a player against other players or team officials, the minimum suspension shall
be for one (1) match up to a maximum of all water polo matches for a one (1)
year period.

4.2 - Se a ofensa é cometida por um oficial da equipe contra qualquer jogador ou
oficial da equipe, a suspensão mínima será de um (1) jogo, até ao máximo de
uma suspensão vitalícia de jogos de Pólo Aquático.

4.2 If the offence is committed by a team official against any player or team
official, the minimum suspension shall be one (1) match up to a maximum of a
lifetime suspension from water polo matches.

4.3 - Se a ofensa é cometida por qualquer outra pessoa, a sanção mínima será a
expulsão do recinto, até uma sanção máxima de suspensão do direito a assistir a
Jogos de Pólo Aquático durante um determinado período, que pode mesmo ser
vitalício.

4.3 If the offence is committed by any other person, the minimum sanction shall
be expulsion from the venue up to a maximum of a suspension of the right to
attend water polo matches for any period up to, and including, life.

4.4 - A sanção mínima para qualquer ofensa sob o artigo 4 pode ser aumentada
por uma segunda ou subsequente ofensa feita por qualquer indivíduo.

4.4 The minimum sanction for any offence under Article 4 may be increased for a
second or subsequent offence by any individual.
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ARTIGO 5. OUTRAS OFENSAS

Article 5. OTHER OFFENCES

5.1 - Para qualquer ofensa cometida por qualquer membro de equipe ou oficial
da equipe contra representantes de meios de comunicação, espectadores,
funcionários da piscina ou qualquer outra pessoa presente no recinto durante
um jogo, a sanção mínima será a suspensão de todos os jogos de Pólo Aquático
durante um período de um (1) ano, até uma sanção máxima de suspensão dos
jogos de Pólo Aquático durante um determinado período, que pode mesmo ser
vitalício.

5.1 For any offence committed by any team member or team official against
media representatives, spectators, pool staff or any other person present in the
venue at the time of a match, the minimum suspension shall be from all water
polo matches for a one (1) year period up to a maximum of suspension of the
right to attend competitions for any period up to, and including, life.

5.2 - Para declarações orais ou escritas de caráter ou natureza abusiva e dirigidas
contra a FINA, qualquer federação, qualquer organizador, autoridade ou
qualquer outra pessoa, e que não esteja coberto em mais nenhuma parte deste
código, a sanção mínima será a suspensão durante um período de seis (6) meses,
até uma sanção máxima de suspensão vitalícia.

5.2 For oral or written statements of an abusive kind or nature and directed
against FINA, any Federation, any organiser, authority or any other person, and
which are not elsewhere covered in this Code, the minimum sanction shall be
suspension for a period of six (6) months up to a maximum suspension for life.

5.3 - A sanção mínima para qualquer ofensa sob artigo 5 pode ser aumentada
para tal período se o comitê diretivo assim o considerar apropriado.

5.3 The minimum sanction for any offence under Article 5 may be increased for
such period as the Management Committee deems appropriate.
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ARTIGO 6. OFENSAS COMETIDAS PELAS EQUIPES

Article 6. OFFENCES COMMITTED BY TEAMS

6.1 - Se mais de três membros da mesma equipe , incluindo oficiais da equipe,
cometerem ofensas sancionadas de acordo com os artigos 3,4 ou 5 no mesmo
jogo , essa equipe será sancionada com a desqualificação do jogo e uma sanção
mínima da suspensão no próximo jogo desse torneio, até uma sanção máxima da
suspensão de participarem em qualquer competição pelo mesmo corpo durante
um período de um (1)ano.

6.1 If more than three members of the same team, including team officials,
commit offences sanctioned in accordance with Articles 3, 4 or 5 in the same
match, that team shall be sanctioned with disqualification from that match and a
minimum suspension from the next match in the tournament to a maximum
suspension from taking part in any competition organised by the same body for a
period of one (1) year.

6.2 - Suspensão em 6.1 significa que para o jogo ou jogos para os quais a equipe
foi suspensa será atribuída ao adversário (s) a vitória por 5-0.

6.2 Suspension in 6.1 means that the match or matches for which the team has
been suspended shall be awarded to the opponent(s) with the goal score of 5-0.

ARTIGO 7 . PROCEDIMENTOS PARA IMPOR SANÇÕES

Article 7. PROCEDURES FOR IMPOSING SANCTIONS

7.1 - Sanções para ofensas em 3.1 e 3.5 serão impostas pelo comitê diretivo
dentro das 24 horas que sucedem o fim do jogo, com notificação imediata ao
jogador (es), oficial (is) da equipe, ou outra (s) pessoa (s) suspensas.

7.1 Sanctions for offences in 3.1 and 3.5 shall be imposed by the Management
Committee within 24 hours after the end of the match, with immediate
notification to the player(s), team official(s), or other person(s) suspended.

7.2 - O comitê diretivo terá o direito de suspender provisoriamente qualquer
pessoa ou equipe que tenha cometido ofensas em 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, e 6.1, sujeitos à imediata apresentação por escrito do caso ao bureau da
FINA ou quadro do comitê organizador.

7.2 The Management Committee shall have the right to provisionally suspend
any person or team who has committed offences in 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2, and 6.1, subject to immediate written submission of the case to the
FINA Bureau or, Board of the Organising body.

7.3 - Sanções de acordo com 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1,4.2, 4.3, 4 .4, 5.1, 5.2, 5.3 e
6.1 serão impostas pelo quadro do comitê organizador.

7.3 Sanctions in accordance with 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2,
5.3, and 6.1 shall be imposed by the. Board of the Organising body.
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7.4 - Sanção envolvendo desqualificação e suspensão de uma equipe de um ou
mais jogos no mesmo torneio serão impostas pelo comitê diretivo dentro das 24
horas que sucedem o fim do jogo e notificação imediata aos oficiais da equipe, à
federação da equipe e ao quadro do comitê organizador.
7.5 - Sanções envolvendo suspensão de uma equipe de acordo com 6.1 por um
período cobrindo mais que os torneios atuais serão impostos pelo quadro do
comitê organizador.

7.4 Sanction involving disqualification and suspension of a team from one or
more matches in the same tournament shall be imposed by the Management
Committee within 24 hours after the end of the match and immediate
notification to the team officials, the Federation of the team and the Board of
the Organising body.
7.5 Sanctions involving suspension of a team in accordance with 6.1 for a period
covering more than the actual tournament shall be imposed by the Board of the
Organising body.

7.6 - Como usado nestes regulamentos "suspensão" para ofensas diferentes das
3.1, 3.2, 3.5 e 4.1 quererá dizer, como pode ser especificado pelo quadro do
comitê organizador, de competições ou que o individuo sancionado não
participará em qualquer (ou algumas) atividades da FINA, as organizações
continentais reconhecidas ou de qualquer federação membro da FINA,em
qualquer disciplina de FINA incluindo como competidor, delegado, treinador,
diretor, médico ou outro representante da FINA uma organização continental
reconhecida ou uma federação membro. A suspensão terá efeito a partir da data
especificada pela autoridade competente.

7.6 As used in these Regulations "suspension" for offences other than in 3.1, 3.2,
3.5 and 4.1 shall mean, as may be specified by the Board of the Organising body,
from competitions or that the individual sanctioned shall not participate in any
or certain activities of FINA, the recognised continental organisations or any of
FINA's Member Federations, in any discipline of FINA including acting as a
competitor, delegate, coach, leader, physician or other representative of FINA, a
recognised continental organisation or a Member Federation. A suspension shall
take effect from the date specified by the competent authority.

7.7 - Se um jogador ou oficial da equipe é suspenso de um jogo específico, a
equipe terá o número de jogadores ou oficias de equipe no banco reduzida em
conformidade; desde que exista pelo menos um (1) oficial da equipe no banco.

7.7 If a player or team official is suspended from a specific match, the team shall
have the number of players or team officials on the bench reduced accordingly;
provided that there is at least one (1) team official on the bench.

71

ARTIGO 8. RESPONSABILIDADE DE PROVA

Article 8. BURDEN OF PROOF

8.1 - Árbitros, oficiais de mesa ou direção da competição terão a
responsabilidade de estabelecer quais as ofensas que ocorreram, ao abrigo das
regras de Pólo Aquático e destes regulamentos.

8.1 Referees, match officials or the competition management shall have the
burden of establishing that offences in the Water Polo Rules and these
Regulations have occurred.

ARTIGO 9. CONSIDERAÇÃO

Article 9. CONSIDERATION

9.1 - Na imposição de qualquer sanção deverão ser levados em conta, a natureza
da ofensa, as circunstâncias em que ocorreu, a gravidade da ofensa, o caráter da
ação e outras considerações que estejam em harmonia com os objetivos da
FINA.

9.1 In imposition of any sanction, the nature of the offence, the circumstances
under which it occurred, the gravity of the offence, the character of the action
and other consideration that is in harmony with the objectives of FINA must be
taken into account.

ARTIGO 10. APELOS

Article 10. APPEALS

10.1 - Um indivíduo sancionado pelo comitê diretivo pode apelar ao quadro do
comitê organizador no prazo de 21 dias a contar da data de recepção da decisão
incluindo a sanção do requerente do apelo, de acordo com as regras do corpo
apropriado.

10.1 An individual sanctioned by the Management Committee may appeal to the
Board of the Organising body within 21 days from the date of receipt of the
decision including a sanction of the appealing party and further in accordance
with the rules of the body concerned.
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