
Regulamento: Bocha

1. As canchas de bocha estarão sob a supervisão e responsabilidade da Vice-
Presidência do Departamento de Bocha e funcionários do setor.

2. A preferência para uso das canchas será pelos jogos de trios.

3. Todas as partidas serão disputadas em 15 pontos.

4. Os ocupantes da cancha não precisarão cedê-las desde que não ultrapasse 
dois jogos seguidos nos seguintes casos:

- Se não houver outros associados em espera;

- Para complementarem times em jogos de trios;

5. Nos sábados, domingos e feriados, a preferência para uso das canchas será 
de associados maiores de quatorze anos.

6. A bochada somente será permitida em partidas.

7. Haverá limpeza das canchas, diariamente, no mínino três vezes ao dia, no 
horário estipulado pelo Departamento de Bocha.

8. As bochas estarão à disposição dos associados, sempre que necessário, no 
guarda-volumes.

9. Após o término das partidas as bochas serão recolhidas, quando não houver 
associados na espera para ocupar as canchas.

10. Somente será permitido jogar partidas nas canchas usando tênis de solado 
bege ou branco.

11. É expressamente proibido jogar partidas por dinheiro.

12. A critério do Departamento de Bocha, as canchas poderão ser interditadas 
em casos de:

- reforma ou manutenção;

- competições oficiais;

- torneios realizados pelo Departamento de Bocha ou por grupos filiados ao 
Clube, quando necessário;



13. Quando houver competições realizadas pelo Departamento de Bocha, será 
permitida somente a presença de capitães ou representantes de sua equipe 
nos corredores das canchas.

14.  É  expressamente  proibido  fumar  ou  conduzir  acesos  cigarros  ou 
assemelhados dentro das canchas de bocha.

15. O desrespeito às normas regulamentares e indisciplinas no ambiente da 
cancha  sujeitará  aos  transgressores  as  punições  previstas  no  Regimento 
Interno do Clube. 

16.  Em  caso  de  dúvida,  procure  esclarecimentos  junto  à  Secretaria  de 
Esportes.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Vice-presidente  do 
Departamento de Bocha.


