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NOTA DA DIRETORIA FDR

“Desde a sua criação no ano de 2006, o Instituto Futebol de Rua
tem como premissa resgatar o futebol bonito, as belas jogadas, os
dribles e o respeito máximo ao jogo, aos colegas e adversário, aos
professores e as regras. Para isso resgatamos o significado máximo
do Fair Play que é a nossa regra n. 01 e balizadora de tudo que
ensinamos, bem como o valor e a importância do drible, nossa regra
n.02, tão desvalorizado no futebol pragmático dos dias atuais.

Assim, nossa Metodologia a cada ano se renova, inovações fazem
parte do nosso dia-a-dia, contudo sempre baseada nesses dois
pilares que são o DNA do Futebol de Rua! Com essas duas regras
principais desenvolvemos as características coletivas do grupo (Fair
Play), bem como as habilidades individuais e o protagonismo!

Tenham todos uma ótima leitura e um grande ano de trabalho,
obrigado!“

Alceu de Campos Natal Neto 
Fundador – Instituto Futebol de Rua
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REGRAS E NORMATIVAS
Todo material deste caderno provém do conhecimento prático
adquirido ao longo dos nossos 15 anos de atividades, sendo este
uma somatória contributiva de nossos materiais criados neste
tempo e sobretudo a devolutiva dos profissionais que trabalham
diretamente na realização dos jogos.
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DIRECIONAMENTO
Este caderno está com sua linguagem voltada diretamente aos
professores e professoras que irão aplicar e replicar nossa
metodologia. Dando-lhes bases e normativas para que se
mantenham na medida do possível a proximidade das normas
aplicadas, fazendo com que o esporte possa ser praticado de forma
igualitária entre todos seus praticantes.



NOS FUNDAMENTAMOS EM:

Fair Play
Acima de tudo! Fair Play significa jogo justo, jogar limpo, ter espirito
esportivo, está vinculado á ética no meio esportivo, onde os
participantes devem procurar jogar de maneira que não
prejudiquem o adversário de forma proposital.

Dribles
O ponto alto do jogo são os dribles, a jogada bonita e bem feita que
resulta na soma de 3 pontos para sua equipe.

Gol
Valendo 1 ponto o Gol também é um objetivo dos jogadores.

1x1    l    2x2    l    3x3
Jogos adaptáveis, jogos rápidos, contato constante com as jogadas
em espaços reduzidos.

Incentivo ao Protagonismo
O professor assume papel de mediador e indicador das normativas,
trabalhando como auxiliador da resolução de conflitos entre os
jogadores.

ORIENTAÇÕES GERAIS
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NORTEADORES

O Futebol de Rua busca a total autonomia de seus alunos, utilizando
um formato de jogo auto arbitrado, ou seja, todos os jogadores são
responsáveis por administrar e respeitar as regras. Para isto, nos
apoiamos no conceito do Fair Play, que atribui a cada jogador parte
da responsabilidade pelo espírito e bom andamento dos jogos.
Partimos do princípio que com a preparação adequada,
acompanhamento, analises e avaliações pós jogo que com o tempo
nenhum aluno quebrará as regras intencionalmente. Portanto
dentro do jogo não existem penalizações institucionalizadas para as
infrações, apenas diálogos entre os alunos com o intuito de
chegarem a uma decisão e disfrutar de bons jogos.

Como chegar a este objetivo?
Inicialmente todos os alunos devem se preparar para serem árbitros
em seus jogos, para isso os professores antes devem estar seguros
que todos eles:
•saibam as regras;
•entendam que devem ser imparciais e objetivos;
•entendam que devem ser honestos;
•devem explicar o seu ponto de vista de modo claro e sucinto;
•estejam dispostos a dar aos adversários uma oportunidade de se
expressarem e explicarem;
•tentem resolver disputas o mais depressa possível utilizando
linguagem apropriada;
•assinalem faltas de uma forma clara durante o jogo;
•assinalem uma falta apenas quando esta é suficientemente grave
para afetar o resultado da ação ou continuidade da jogada;
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Compreendemos que a competitividade no jogo existe, mas sem
nunca sacrificar o respeito mútuo entre alunos, respeito pelas regras
do jogo, ou o simples prazer de jogar.

Estimule bons exemplos de FAIR PLAY
Ressalte a importância, elogie os alunos e estimule ações positivas
quanto ao bom espirito de jogo, como:
• anular a marcação de uma falta e devolver a posse quando se

constata que de fato não ocorreu;
• elogiar um adversário por boas jogadas ou bom espírito;
• reagir com calma perante diferenças de opinião.

Use ações para reflexão
Algumas jogadas devem ser evitadas pelos alunos durante todo o
tempo, use alguns exemplos para reflexão antes e depois dos jogos,
exemplos:
•jogadas perigosas e comportamento agressivo;
•Jogadas perigosas que os educandos conseguiram resolver de
forma pacifica;
•faltas intencionais ou outras violações intencionais das regras ;
•intimidar, provocar ou ofender os adversários;
•elogios, demonstração de aceitação e acato a opinião alheia;
•Algum educando assumindo um erro, falta ou anti jogo cometido
por ele mesmo;
•comemorações desrespeitosas após pontuação;
•assinalar faltas como retaliação por faltas assinaladas pelo
adversário.

Obs.: O professor sempre deve estar atentos para atitudes positivas/negativas
dos alunos para reflexão e diálogo.
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Quem é o responsável pelo FAIR PLAY?
As próprias equipes devem ser os responsáveis e guardiões do Fair
Play e bom Espírito do Jogo, e devem:
• ajudar a ensinar os jogadores que exibam um comportamento

inadequado;
• no caso de alunos novos que cometam uma infração por falta de

conhecimento das regras, os alunos mais experientes deverão
explicar-lhe essa infração;

• um aluno experiente, que aconselhe sobre as regras e oriente as
decisões no Jogo, pode supervisionar jogos que envolvam alunos
mais novos;

• as regras devem ser preferencialmente interpretadas pelos
jogadores diretamente envolvidos na jogada, em sua não
definição, outros jogadores com melhor perspectiva sobre a
mesma podem ajudar a resolver;

• os jogadores são os únicos responsáveis pela marcação de faltas.
• se, após dialogo, não se chegar a acordo sobre a interpretação da

jogada, a posse de bola deve ser devolvida ao time que estava
em posse da bola antes da jogada a qual fará uma reposição em
jogo como se fosse uma simples saída de bola.

• os educadores em qualquer situação de jogo devem somente se
envolverem na resolução das situações como um observador
auxiliar, indicando sua interpretação da jogada, ele não deve
impor sua visão como uma decisão para a jogada.

Obs.: O educador tem neste mesmo caderno orientações especificas sobre 
comportamentos repetitivos de algum educando em especifico e outras 
orientação para situações que possam vir a passar durante as aulas.
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COMPOSIÇÃO DO JOGO
2 equipes em um dos formatos: 1x1 ; 2x2; 3x3 jogadores.

ESPAÇO DO JOGO
Por haver três formatos de jogo (1x1 – 2x2 – 3x3) e em suas duas
possibilidades de campo, aberto e fechado – campo aberto se refere
a espaços onde a bola tem saídas de bola nas laterais e linhas de
fundo, já campo fechado nos referimos a “cages” ou “gaiolas” no
qual este espaço tem uma barreira para saída da bola com pelo
menos 50cm de altura em toda a extensão do campo.

ÁREA DE GOL E ZONA DE DEFESA
Área de gol é um espaço delimitado próximo ambos gols, essa é uma
área de proteção usada para saídas de bola e também como um
espaço delimitador no qual nenhum jogador deve estar, para
impedir que hajam “goleiros” ou “banheiras” no jogo.
Para efeitos e decisões do jogo existem duas metades de quadra
definidas pela linha central, esta determina o espaço que se chama
zona de defesa para ambas equipes, que será amplamente utilizada
nas saídas de bola e retomadas de jogo.

VENCENDO UM JOGO! 
(PONTOS X TEMPO)

Quem não se recorda do famoso 10 minutos ou 2 gols?! Utilizamos
um formato semelhante. Cada formato de jogo conta com um limite
de tempo ou de pontos que determina o término e o resultado.

REGRAS
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Extensão total na largura da quadra 11 metros

Extensão comprimento meia quadra 5,5 metros
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Extensão total na largura da quadra 8 metros

Extensão comprimento meia quadra 4 metros

Ex
te

n
sã

o
 la

rg
u

ra
 q

u
ad

ra
 4

 m
et

ro
s

La
rg

u
ra

 G
O

L 
1

 m
et

ro

Área 1,2 metros de 
Distância do GOL

QUADRA ABERTA

QUADRA FECHADA

1x1

3 minutos corridos
por jogo

2 minutos
por jogo

ou

8 pontos

ou

8 pontos

Fig 1

Fig 2
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Extensão total na largura da quadra 17 metros

Extensão comprimento meia quadra 8,5 metros
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Extensão total na largura da quadra 14 metros

Extensão comprimento meia quadra 7 metros

Ex
te

n
sã

o
 la

rg
u

ra
 q

u
ad

ra
 7

 m
et

ro
s

La
rg

u
ra

 G
O

L 
1

 m
et

ro

Área 1,3 metros de 
Distância do GOL

QUADRA ABERTA

QUADRA FECHADA

2x2

5 minutos corridos
por jogo

4 minutos
por jogo

ou

11 pontos

ou

11 pontos

Fig 3

Fig 4
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Extensão total na largura da quadra 21 metros

Extensão comprimento meia quadra 10,5 metros
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Ex
te

n
sã

o
 la

rg
u

ra
 q

u
ad

ra
 8

,5
 m

et
ro

s

La
rg

u
ra

 G
O

L 
1

 m
et

ro

Área 1,5 metros de 
Distância do GOL

QUADRA ABERTA

QUADRA FECHADA

3x3

7 minutos corridos
por jogo

5 minutos
por jogo

ou

14 pontos

ou

14 pontos

Fig 5

Fig 6
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BOLA
A bola a ser utilizada é bastante variável, aconselhamos o uso de
bolas de futebol de salão adequadas à idade dos alunos, porém
como o jogo pode ser desenvolvido também em espaços de grama e
outros terrenos pode-se utilizar bola de campo ou ainda de outra
modalidade de futebol.

EQUIPAMENTO DOS EDUCANDOS
Todo aluno deve estar com um calçado apropriado para a prática de
esportes, evitando assim lesões.
Ambos times devem estar com coletes/camisetas que os
identifiquem como equipe.
Os alunos devem estar com roupas leves e adequadas para a prática
de esportes.
No momento do jogo os as equipes preferencialmente estarão
definidas por cor de camiseta/colete distintas.
Esta proibido o uso de calçado com cravos.

CHUTE INICIAL
A forma de definir a equipe que inicia com a bola e a equipe que
escolhe o lado de jogo deverá ser definido entre o mediador e as
equipes, podendo ser cara ou coroa, par ou ímpar ou ainda outros
jogos definidos previamente – jogos de perguntas relativo a algum
tema específico ou conhecimentos gerais.
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A equipe que irá dar inicio ao jogo, deverá fazê-lo com a bola parada
ao chão dentro da área de seu gol, neste momento todos os
jogadores de ambas equipes deverão estar posicionados de forma
livre dentro de seus respectivos campos de defesa. O jogador que
dará inicio, com exceção do jogo 1x1, deverá realizar a saída
passando a bola a outro jogador fora da área, no caso do 1x1 a única
diferença é que o próprio jogador poderá sair conduzindo a bola
sozinho de sua zona de defesa.

SAÍDAS DE BOLA
SAÍDA LATERAL (1x1, 2x2 e 3x3):
Em situação de saída de bola pelas linhas laterais, ou seja, a total
ultrapassagem da bola pela linha lateral, a bola deverá ser
recolocada em jogo pelo mesmo local da linha lateral onde a bola
saiu, por um integrante da outra equipe que não tocou na bola. (ver
fig. 7).
SAÍDA PELO FUNDO (1x1, 2x2 e 3x3):
Em saída de bola pelas linhas de fundo será caracterizado o
escanteio se a bola tocar por último na defesa, e será saída de bola
ao chão dentro da sua área de gol quando a bola tocar no ataque
por último (ver fig. 8 e fig. 9).
FALTA INDIRETA:
Na cobrança de falta indireta a bola será recolocada ao jogo da
mesma forma, a saber:
A equipe que terá a posse de bola deverá dar saída com a bola ao
chão dentro da área de seu gol, e com exceção do jogo 1x1 ele
deverá realizar a saída passando a bola a outro jogador fora da área
(fig. 10), no jogo 1x1 a diferença é que o próprio jogador fará a saída
conduzindo a bola sozinho de sua zona de defesa.
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• O posicionamento das equipes neste momento deverá ser a
seguinte:

• - a equipe com posse da bola deverá ter um jogador dentro da sua
área de gol para retomar o jogo e o(os) demais jogadores poderão
estar em qualquer lugar da quadra e a equipe adversária deverá
estar com todos seus jogadores posicionados livremente em sua
zona de defesa (ver fig. 9).
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SAÍDA PELO FUNDO – reposição da defesa

Fig 8



Zona de defesa equipe azul
FALTA INDIRETA
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PONTUAÇÃO
Este é um jogo voltado a arte, a inovação, portanto consideramos 2
objetivos principais como ações pontuadoras:
• Gol = 1 ponto
• *Dribles = 3 pontos
*a saber os dribles que pontuam são apenas: a caneta, o chapéu e a meia lua.

GOL
O Gol é validado quando a bola ultrapassa completamente a linha
do gol, podendo ser marcado com a bola sendo chutada de qualquer
parte da quadra, exceto quando a bola for chutada de dentro da
área de gol.

VALIDAÇÃO DOS DRIBLES
Tanto os profissionais que irão acompanhar os jogos como os
próprios educandos devem considerar que quando dizemos drible
não é somente uma definição técnica de um movimento específico,
senão a construção intencional de um artifício usado para ludibriar o
adversário, o qual não tem obrigatoriedade de execução antes de
um chute a gol. Portanto, como forma de identificar um drible válido
deverão ser identificados 3 pontos importantes:

✓ Intencionalidade: que fique demonstrado de forma clara que a
jogada foi realizada de forma pensada e que a intenção era de
realizar o drible.

✓ Execução: que a execução seja a mais precisa possível,
ludibriando o adversário e não forçando uma jogada ou
disputando o lance pela força ou velocidade.

✓ Domínio de bola: após o drible o próprio jogador que realizou o
drible deve retomar o domínio de bola e não apenas tocá-la.
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ENTENDENDO OS DRIBLES

CANETA
O mais famoso drible entre os jogadores do futebol de rua e o mais
comemorado. O drible se realiza passando a bola por entre as
pernas do adversário e continuar com a bola.

Intencionalidade: não sendo valido quando o jogador
tem intenção te passar a bola a outro jogador de sua equipe,
quando tenta chutar ao gol, em uma situação de dividida de bola e o
jogador tenta somente chutá-la ou outra situação que não fique
claro que a intenção foi a de passar a bola por entre as pernas do
adversário.

Execução: pode ser feita com ambos jogadores em
posição frente a frente, lado a lado, de costas, com os jogadores em
movimento ou estáticos. Importante que no momento em que a
bola passe entre as pernas do adversário estejam formando como
um “V” invertido ou próximo a isso, idealmente que esteja com os
dois pés tocando o solo.

Domínio de bola: Para ser valido o jogador não deve
apenas tocar na bola com os pés antes de seu adversário ou
qualquer outro jogador após o movimento, senão que ele deve após
passar a bola entre as pernas do adversário retomar o domínio da
bola (para isso não há tempo de permanência com a bola, apenas
que se entenda que ele teve o domínio da bola após o lance).

Sinônimos: Rolinho, Caninha, Nêta, Túnel, Vãozinho, Saia, Canga,
Ovinho, Calcinha...
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CHAPÉU
Este é um dos dribles mais bonitos e desconcertantes, um lance de
habilidade em que o jogador lança a bola sobre o adversário e,
deslocando-se rapidamente, volta a dominá-la adiante no chão.

Intencionalidade: O drible se baseia na intenção de jogar a bola
por cima do adversário e retomá-la no lado oposto ao lançamento,
em uma dividida ou disputa de bola no alto por vezes em uma tirada
de cabeça, coxa ou pés com a intenção de apenas ficar com a posse
ou com a intenção de afastá-la de perto termina que a bola em sua
trajetória passa sobre algum jogador e isso não se considera valido,
senão quando com a bola no chão ou no alto o jogador usa este
recurso para sobressair contra o jogador da outra equipe.

Execução: Com os jogadores em posição frente a frente, lado a
lado, de costas, em movimento ou estáticos. O essencial é a
trajetória da bola, ela deve alcançar uma trajetória parabólica por
sobre e próximo a cabeça do adversário, buscando que a bola
retorne ao chão no lado oposto ao seu lançamento ainda próximo
ao adversário.

Domínio de bola: Assim como o drible anterior para ser
considerado completo o drible o jogador não deve apenas tocar na
bola com os pés ou outra parte do corpo antes de seu adversário ou
qualquer outro jogador, ele deve após realizar o movimento de
passar por sobre o adversário retomar o domínio da bola (para isso
não há tempo de permanência com a bola após o lance, apenas que
o mediador entenda que ele teve o domínio da bola após o lance).

Sinônimos: Balão, balãozinho, lençol, toca...
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MEIA LUA
Um drible que se sustenta em confundir o adversário, muito
conhecido e utilizado em velocidade, no qual o jogador lança a bola
ao lado de seu adversário enquanto se desloca no lado oposto ao da
trajetória da bola e a retoma logo após, simplificando, a bola passa
de um lado o jogador de outro e o adversário entre querer alcançar
o jogador e a bola demora para tomar a decisão e “toma” o drible.

Intencionalidade: A intenção é confundir o adversário, fazendo-o
ter que se definir em qual direção vai, o jogador deve de forma
intencional ludibriar seu oponente com lançamento da bola em uma
direção enquanto seu corpo se desloca em direção oposta, por
momentos no jogo por um passe ou disputa de bola o movimento
da bola pode ser que passe ao lado de um jogador do outro time e
esse movimento não necessariamente caracteriza-o como drible.

Execução: Com os jogadores em posição frente a frente, lado a
lado, de costas, em movimento ou estáticos. O mais relevante é a
proximidade da jogada, um drible não é uma jogada de disputa
corporal ou de explosão física, portanto a execução ideal é a que o
outro jogador logra confundir seu adversário e logo após passar por
seu adversário retomar o controle de bola, evitando dar “chutões”
como uma disputa de corrida pela bola. Sendo assim classificamos a
execução correta na qual com um movimento corporal o jogador
engane seu adversário, lançando a bola por um lado do adversário e
se deslocando pelo lado oposto e em seguida retomando a bola.
Este drible não necessariamente deve ser executado com a bola ao
solo, há diversas variações no qual a bola é lançada a meia altura e
também há variações em qual o jogador nem sequer toca na bola,
apenas contando com o movimento da bola e o deslocamento do
corpo pode-se ludibriar o adversário e realizar o drible.
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Domínio de bola: Assim como os dribles anteriores para ser
considerado completo o drible o jogador não deve apenas tocar na
bola com os pés ou outra parte do corpo antes de seu adversário ou
qualquer outro jogador, ele deve após realizar o movimento de
passar por sobre o adversário retomar o domínio da bola (para isso
não há tempo de permanência com a bola após o lance, apenas que
o mediador entenda que ele teve o domínio da bola após o lance).

Sinônimos: Drible-da-vaca, gaúcha...
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FALTAS E INFRAÇÕES 
Para todos os efeitos toda a marcação de falta deve ser assinalada
pelo jogador que participou da jogada, de forma verbal deve dizer
“falta” e no caso do jogador da equipe adversária que participou
diretamente da jogada e que seria o que cometeu a falta discorde da
mesma deverá de forma verbal clara e tranquilamente dizer que
“contesta” a marcação.

Havendo um pedido de marcação de falta existem apenas 4
possibilidades de decisão, as quais os alunos devem ter em claro:

1 – Constatação de falta não intencional, porém que impedia
a continuidade da jogada, a qual deverá ser cobrado tiro
livre INDIRETO pela equipe que pediu a falta;

2 – Constatação da falta intencional ou contra o espírito de
jogo, a qual deverá ser cobrado de tiro livre DIRETO pela
equipe que pediu falta;

3 – Constatação que não houve de fato falta ou infração em
uma tomada de bola, portanto a equipe que foi acusada
de haver cometido a falta dará saída de bola como se
fosse uma saída lateral de bola a seu favor;

4 – Em outra situação na qual os alunos não consigam definir
se houve de fato falta ou infração a bola deverá retornar
a equipe que esteve por ultimo com o domínio da bola, a
qual retomará o jogo como se fosse uma saída de bola
lateral a seu favor.
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TIRO LIVRE DIRETO
O tiro LIVRE DIRETO será cobrado com a bola ao centro da quadra na
marca de tiro livre direto, com todos os jogadores atrás da linha da
bola (ver posicionamento na fig 10).
Nenhum jogador poderá interferir de forma física ou verbal na
cobrança do tiro livre.
Os jogadores somente poderão ultrapassar a linhar de meia quadra
após o cobrador tocar na bola e ninguém deverá interferir a
trajetória da bola ou toca-la antes de ela toque alguma das traves do
gol ou em alguma parte da quadra no caso do jogo em uma quadra
fechada.
O jogador que fará a cobrança será o mesmo que sofreu e solicitou a
falta, na incapacidade deste de cobrar a falta por qualquer motivo
ou mesmo na cobrança de um tiro livre que não houve uma falta de
um contato físico entre 2 jogadores, exemplo, ofensas, falta de Fair
Play, toque de mão na bola intencional, etc., a cobrança será
realizada por um jogador escolhido entre os próprios jogadores da
equipe.

Será concedido um tiro livre direto em favor da equipe adversária
quando um jogador cometer uma das seguintes infrações contra
jogador adversário, de maneira que julguem imprudente, uso de
força excessiva ou qualquer atitude que se qualifique anti jogo ou
falta de Fair Play:
Dar ou tentar dar pontapé em adversário;
Calçar o adversário;
Pular ou atirar-se sobre o adversário;
Trancar o adversário por trás ou de maneira violenta e perigosa;
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Bater ou tentar bater no adversário;
Segurar um adversário com as mãos ou impedi-lo de ação com
qualquer parte do braço;
Empurrar o adversário;
Trancar o adversário com o ombro;
O jogador que deliberadamente segurar ou desviar a bola, carregá-
la, batê-la ou impulsioná-la com a mão ou braço;
Dar uma entrada, deliberadamente, de maneira deslizante, e com
uso dos pés tentar tirar a bola que esteja sendo jogada ou de posse
do adversário, levando perigo para o mesmo;
Praticar qualquer jogada, sem visar o adversário, mas
involuntariamente atingi-lo.
Para se considerar mão intencional, portanto tiro livre DIRETO
deverá ser considerado na interpretação alguns aspectos
importantes, sendo eles:

a. a mão ou do braço se move em direção a bola;
b. aumentar o volume do corpo através da abertura dos braços
e mãos impedindo a passagem da bola;
c. a posição antinatural da mão e do braço durante a jogada.

Zona de defesa equipe azul

Fig 10
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TIRO LIVRE INDIRETO
O tiro LIVRE INDIRETO será cobrado como uma saída de bola lateral
ou linhas de fundo. A saída de bola poderá ser feito por qualquer
jogador da equipe que fará a retomada de jogo.
Será concedido um tiro livre indireto em favor da equipe adversária
quando um jogador cometer uma das seguintes infrações contra
jogador adversário, de maneira que julguem imprudente, uso de
força excessiva ou qualquer atitude que se qualifique anti jogo ou
falta de Fair Play:

Jogar perigosamente, mesmo sem contato físico com um jogador
adversário;
Cometer contra um companheiro da mesma equipe uma das
infrações punidas com tiro livre direto;
Quando sem a posse ou domínio da bola, obstruir,
intencionalmente, um adversário de maneira a formar um obstáculo
em sua progressão;
Obstruir jogada, prender a bola com os pés ou evitar com o corpo
sua movimentação, estando caído;
Usar expressão verbal ou vocal para enganar jogador adversário,
fingindo ser seu companheiro de equipe ou acenar com as mãos
próximas ao rosto do adversário e tirar vantagem do lance;
Levantar os pés para dar uma bicicleta ou chutar com o calcanhar
levando perigo ao adversário próximo à jogada sem atingi-lo;
No momento de saída de bola algum jogador da equipe adversária
que ultrapasse a linha da meia quadra antes da bola ser passada
entre os jogadores da outra equipe.
Jogadas ou atitudes deliberadas que representem falta de Fair Play,
seja com ofensas, falta de ofensividade, falta de participação, chutar
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a bola para longe a fim de perder tempo, no caso de reincidência
destas atitudes as equipes podem considerar uma cobrança de TIRO
LIVRE DIRETO.
Para se considerar mão não intencional, portanto tiro livre INDIRETO
deverá ser considerado na interpretação alguns aspectos
importantes, sendo eles:

a. a bola em direção a mão ou o braço;
b. a distância do jogador que chuta e o jogador adversário,
com a bola chegando de maneira esperada e muito rápida
durante a jogada;
c. a posição natural da mão e do braço durante a jogada.
A posição natural.
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