


      



Prólogo  
 

A Associação Internacional de Tejo (AIT) é o órgão que tem como 
missão o desenvolvimento do tejo como esporte em todo o mundo e, 
dentro das suas responsabilidades, inclui a elaboração, promoção e 
fiscalização das Regras do Jogo. 

Com o objetivo de cumprir com esse compromisso, condicionou, 
através da sua Secretaria Técnica de Regras do Jogo, o manual a 
seguir, que contem as Regras do Tejo que entram em vigor em todo 
o mundo a partir do mês de março de 2018.

Para sua redação, a nossa Secretaria esteve guiada pelos princípios 
históricos e o caráter distintivo do jogo, a necessidade de que as regras 
se mantenham claras, compreensíveis, apropriadas e pertinentes em 
diferentes idiomas. E a importância de garantir que o tejo seja jogado 
com integridade e conforme com a tradição, do mesmo modo, em 
todo o mundo.

 

Comissão Diretiva da AIT 
 
 
 
 
Notas 
Homens - Mulheres
Toda referência ao gênero masculino nas Regras do Jogo, a respeito a 
juizes, juizes assistentes ou jogadores será equivalente (para simplificar 
a leitura) tanto a homens quanto a mulheres.

Idiomas oficiais
A AIT, conforme com a sua missão, publica as Regras do Jogo em 
espanhol, inglês, português, italiano e francês. No caso de houver 
alguma divergência entre os textos, prevalecerá o texto em espanhol, 
que dará fé.
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Introdução
O tejo é um esporte de precisão que requer destreza, táctica e 

estratégia. Pratica-se entre equipes opostas que, mediante uma série 
de tejos diferenciados pelas cores e jogados dentro de um retângulo 
rodeado de uma corda (campo de jogo), pugnam por marcar pontos 
até atingir uma quantidade determinada que define a partida a favor 
de uma delas. 

O jogo consiste em que uma das equipes obtenha os pontos, 
mediante aqueles tejos que consiga colocar mais próximo de um tejo 
menor neutral (tejin) que o tejo mais próximo da equipe contrária, uma 
vez lançados todos os tejos do jogo.

A partida começa com um sorteio. A equipe que vence esse sorteio 
tem o direito de escolher a cor dos tejos a utilizar, de lançar o tejin à 
área de jogo, e também o primeiro tejo. Após lançar o tejin e o primeiro 
tejo, a equipe contrária deve jogar o/s seu/s tejo/s, até conseguir 
colocar um tejo mais próximo; uma vez obtido isso, a equipe contrária 
tentará modificar a situação conseguindo pontos para eles, e assim 
por diante.

Quando uma equipe não tiver mais tejos, a equipe adversária pode 
jogar e tentar marcar ou conseguir mais pontos, ou seja, aproximando 
os seus tejos ao tejin ou tejando os tejos que lhe estorvarem.

Quando todos os tejos tenham sido jogados, uma das equipes 
obterá tantos pontos quantos tejos tenha mais próximos ao tejin, 
contados a partir do tejo com maior proximidade ao tejin da outra 
equipe.

Terminada a partida, o jogo continua no outro sentido do campo de 
jogo, correspondendo à equipe que ganhou a partida anterior o direito 
de lançar o tejin e o primeiro tejo.

A partida finalizará quando uma das equipes alcançar primeiro a 
quantidade de tantos que estipulem as regulamentações vigentes, 
devendo, para isso, jogar todas as partidas que sejam necessárias.

Aos efeitos da prática oficial deste esporte, fica em vigor o 
Regulamento do Jogo validado pela Associação Internacional de Tejo 
a seguir.
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1 - O campo de jogo
1.1 - Superfície 

A superfície tradicional do jogo é de areia, e pode conter terra ou 
conquilha em até 20%.

A AIT, através da sua Secretaria de Regras do Jogo, poderá 
habilitar, de forma excepcional, superfícies de jogo alternativas em 
todos os casos em que elas não afetarem o normal desenvolvimento, 
e colabora com a promoção e difusão do esporte.
 
1.2 - Medidas regulamentares

A medida de um campo de jogo oficial é de 2,50 metros de largura 
por 12 metros de comprimento.

1.3 - Delimitações
Áreas de jogo:

O campo de jogo será retangular e deverá estar marcado com 
linhas produzidas por uma corda perimetral apoiada sobre a superfície.

Pela sua vez, o campo de jogo terá, aos 6 metros, uma linha que 
dividirá o campo em duas partes iguais, denominadas áreas de jogo.

Essas linhas não pertencerão às áreas que demarcam.

Zona de lançamento:
É o espaço compreendido entre as prolongações das linhas laterais 

(comprimento) para fora da área de jogo.
Essa zona deverá estar à mesma altura que as áreas de jogo, 

sem obstáculos que a separem, e que, ao mesmo tempo, possam 
provocar o retorno dos tejos à zona de jogo, alterando as jogadas.  
A demarcação desta zona (de 0,50 a 1,50 metros) será feita com o 
mesmo material e nas mesmas condições em que se delimitem as 
áreas de jogo.  

Zona de circulação:
É o espaço que rodeia todo o perímetro demarcado (áreas  de 

jogo e zona de lançamento). Nesse local apenas poderão permanecer 
durante o jogo, o árbitro e os jogadores. Essa zona deve ser, como 
mínimo, de 1 metro de largura, e estar delimitada por uma fita, arame 
ou qualquer outro elemento que cumpra com a função. Em campos 
de jogo conjuntos, o espaço entre um campo de jogo e outro deverá 
ser, como mínimo, de 1,50 metros.
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Flâmulas:
São postes não pontiagudos, com uma bandeirola de tecido 

ou lonado, que cumprirão a função de anunciar a presença de um 
campo de jogo em todos aqueles terrenos que não tenham um cerco 
perimetral. Sua altura será de entre 30 e 50 centímetros e serão 
instaladas nas linhas laterais, ao final da área de jogo.

As flâmulas, bem como as linhas, não pertencerão às zonas 
que demarcam e poderão ser relocalizadas pelo árbitro quando ele 
considere que possam afetar o normal desenvolvimento do jogo 
(deter a trajetória de um tejo). Assim mesmo, poderão ser colocadas  
flâmulas em cada extremidade da linha média, a uma distância mínima 
de 1 metro no exterior das linhas laterais (limite da zona de circulação).

Espaço aéreo:
A altura mínima do terreno de jogo ao teto ou ao obstáculo mais 

baixo em um campo de jogo oficial deve ser de 5,50 metros no centro 
e de 4,50 metros em ambas as cabeceiras.

 
1.4 - Ilustração 
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2 - Os tejos e o tejin  
 
2.1 - Materiais e desenho
Os tejos e o tejin oficiais são de material sintético inalterável à água e 
ao sol, e possuem um desenho exclusivo com um canto reto e o outro 
arredondado.

2.2 - Cores 
Os doze tejos estarão divididos em seis de uma cor e seis da outra. 

O tejin deverá ser de uma cor intensa que contraste com a superfície 
do jogo.
 
2.3 - Dimensões dos Tejos
Diâmetro: 119(+/-) 2 mm 
Peso: 325 (+/-) 15 g
Altura: 23 mm (+/-) 2 mm
  
2.4 - Dimensões do Tejin
Diâmetro: 70 (+/-) 2  mm 
Peso: 120/140 g
Altura: 22 mm (+/-) 2 mm

2.5 - Gráfico 
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2.6 - Tejos Homologados

Os tejos oficiais são aprovisionados pela Associação Internacional de Tejo 
através de licenciatários e/ou da sua loja oficial www.tejoshop.com. 
A compra de tejos homologados e de produtos oficiais evita o incumprimento 
das leis de proteção de marcas e patentes e permite gerar recursos que 
são reinvestidos no esporte, permitindo um crescimento constante do Tejo.
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3 - Duração da partida 
 
3.1 - As partidas de tejo não têm uma duração cronometrada 
determinada, o tempo de jogo depende do marcador. Poderão ser 
jogadas na versão reduzida, a 12 pontos (recomendada) ou na sua 
versão tradicional, a 15 pontos. Qualquer que seja a opção escolhida, 
deverá ser estipulada com anterioridade ao início da competência.
 
3.2 -  A AIT poderá, a través da Secretaria de Torneios, estabelecer 
durações especiais para eventos promocionais, exibições e 
competências não oficiais. As modificações nas Regras do Jogo terão 
caráter excepcional e serão informadas com anterioridade ao início 
das partidas.
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4 - Os jogadores 
4.1- Modalidades de competência 

O Tejo é um esporte que pode ser jogado em modalidade individual 
(single), pares (duplas), trios (tercetos) e equipes. Pela sua vez, as 
equipes poderão ser masculinas, femininas, mistas e livres.
 
4.2 - Quantidade de Tejos por Jogador 

Se a partida ou o campeonato for de modalidade individual, cada 
jogador utilizará quatro tejos, se for de duplas, cada uma terá três, e 
se fossem trios, cada um utilizará dois tejos.
Cada jogador terá que utilizar, durante toda a partida, a mesma cor de 
tejos.
Se ambas as equipes solicitarem a mesma cor, terá a prioridade de 
escolha a equipe que ganhou o sorteio inicial.
 
4.3 - Equipamento em Competências Oficiais
4.3A - Os jogadores deverão se apresentar a disputar os encontros 
vestidos com indumentária esportiva.

4.3B - Todos os jogadores que se apresentem a competir na 
modalidade de duplas, trios ou equipes deverão vestir uniformes e 
identificar a um capitão com um bracelete. 

4.3C - Cada jogador ou equipe poderá participar de competências 
oficiais com os seus próprios tejos (os que deverão ser oficiais e estar, 
a critério do árbitro, em perfeito estado de conservação).   
  
4.4 - Direitos e Obrigações em Competências Oficiais 
4.4A - É obrigação dos jogadores acatar e respeitar as decisões do 
árbitro. 
 
4.4B - Durante um lançamento, os jogadores, sejam de qualquer 
equipe, deverão permanecer dentro da zona de circulação, entre a linha 
do meio do campo de jogo e a zona de lançamento, assegurando-se 
de não atrapalhar o desenvolvimento da partida.
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4.4C - Se uma equipe está marcando pontos em uma partida e a 
equipe contrária já tem jogado todos os seus tejos, a primeira equipe 
pode solicitar ao árbitro a conclusão da partida, sem necessidade de 
jogar os tejos na sua posse. O árbitro dará por terminada a partida, 
outorgando à equipe vencedora os pontos obtidos.
 
4.4D - Em qualquer momento da partida, os capitães de qualquer das 
equipes poderão solicitar ao árbitro que meça a distância dos tejos 
com respeito do tejin. O veredicto do árbitro será inapelável, e não 
poderá ser solicitada uma nova medição sobre esses tejos, até que 
algum tejo ou o tejin seja movido pela ação do jogo.
 
4.4E - Os jogadores poderão, durante o seu turno de lançamento e 
prévia autorização do árbitro, passar para ver a jogada, sem levar tejos 
e sem entrar na área de jogo.
 
4.4F - Qualquer um dos jogadores, durante o seu turno de lançamento, 
pode solicitar ao árbitro que limpe a superfície do tejin ou dos tejos se 
eles estiverem recobertos, total ou parcialmente, pela areia, e isso 
dificultasse a sua visão.
 
4.4G - Os jogadores só poderão entrar na área de jogo quando 
o árbitro der por finalizada a partida, indicando o resultado final da 
mesma e autorizando a recolhida.
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5 - Desenvolvimento do jogo
  
5.1 - Prévia 
5.1A -  Antes de iniciar um partido oficial, deve realizar-se a Saudação 
Fair Play AIT entre os jogadores das duas equipes oponentes e o 
árbitro.

Concluída a saudação protocolar, o árbitro procederá a efetuar um 
sorteio entre os capitães de cada equipe, mediante a escolha de um 
dos lados do tejin. O vencedor disporá do tejin para a primeira partida, 
a iniciará, e terá o direito de escolher a cor dos tejos.

5.1B - Será permitido a cada equipe, antes da primeira partida e no 
caso de não tê-lo feito, lançar os tejos em ambos os sentidos, aos 
efeitos de reconhecer o campo de jogo.
  
5.2 - Início do jogo
5.2A - O tejin será lançado desde dentro da zona de lançamento, 
para a área de lançamento, do outro lado da linha média. Para que 
o lançamento seja válido, o tejin deverá cair na área de jogo onde se 
desenvolverá a partida, ficando localizado dentro da mesma e a uma 
distância de, pelo menos, 20 cm de todas as linhas demarcatórias.
 
5.2B - A equipe que lançou o tejin terá duas oportunidades para 
localizá-lo de forma correta. Se não o fizer, a equipe contrária terá uma 
oportunidade. Se o localiza de forma correta, continua com a partida 
lançando o primeiro tejo; se falhar na tentativa, o árbitro o localizará no 
centro do campo, jogando o primeiro tejo a equipe que lançou o tejin 
a primeira vez.
 
5.2C -  Uma vez lançado o tejin e que ele fique em condições 
regulamentares, qualquer jogador da mesma equipe poderá lançar o 
primeiro tejo.

5.2D - Se ao lançar o tejin, ele ficasse localizado de forma regulamentar, 
porém apoiado sobre os lados (como se diz nesses casos, “de pé”) 
e não sobre alguma das suas bases, o árbitro o deitará orientado ao 
centro da zona de jogo.

5.2E - Uma vez iniciada a partida, as linhas não poderão ser 
acomodadas o levantadas, exceto quando modificadas durante a 
partida por um tejo.
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5.2F - No caso de que por efeito de uma jogada, o tejin saísse 
totalmente fora das linhas demarcatórias ou as tocasse, a partida será 
finalizada e se beneficiará à equipe contrária à que provocou a saída 
do tejin, com um (1) ponto, começando uma nova partida (caso não 
ter concluído a partida), mudando de lado e lançando o tejin a equipe 
que ganhou o ponto. 

5.2G - Se na hora de jogar o primeiro tejo, ele fosse retirado por uma 
infração, a mesma equipe deverá continuar jogando, até que um tejo 
válido seja colocado.
 
5.3 - Tejos nulos
5.3A - Se um tejo, ao ser lançado, sai fora da área de jogo, toca 
uma das suas linhas de demarcação ou não chega à mesma, será 
considerado nulo, devendo ser retirado pelo árbitro.  
 
5.3B -  Se no seu percurso, um tejo empurra outro ou outros, e eles 
saírem fora da área de jogo ou tocarem as linhas demarcatórias, eles 
serão considerados nulos, devendo ser retirados pelo árbitro.

5.3C - Quando se lança um tejo que por algum motivo se converte em 
nulo, e que no seu percurso produz o deslocamento de outro/s tejo/s 
e/ou do tejin, o árbitro deve determinar se a equipe infratora:

a) Passou a ser a vencedora.
b) Não venceu, mas se beneficiou consideravelmente para a colocação 
dos próximos tejos.
c) Não se beneficiou

Procedendo da seguinte maneira: 

a) Se passou a vencer: Deverá retirar o tejo nulo mais todos os 
tejos necessários da equipe infratora, para deixar como vencedora a 
equipe adversária.

b) Se a equipe se beneficiou consideravelmente para a 
colocação dos próximos tejos: Deverá retirar o tejo nulo mais um 
(1) tejo (o mais próximo do tejin) da equipe infratora. Se, além do tejo 
nulo, não houver outro jogado (nos casos de duplas ou tercetos, o 
capitão disporá qual dos jogadores o entrega).
 
c) Se não se beneficiou consideravelmente para colocar 
os próximos tejos: O árbitro só procederá a retirar do campo de 
jogo o tejo nulo.
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 Em todos os casos, corresponderá o lançamento do próximo 
tejo à equipe infratora, se ainda tiver tejos sem jogar, exceto quando 
não ficarem tejos no campo de jogo.
 
5.3D - O tejo lançado sem autorização do árbitro será considerado 
nulo. Se o tejo considerado nulo, no seu percurso, não alterasse em 
nada a localização dos tejos já jogados ou do tejin, o árbitro procederá 
a retirá-lo. Porém, se no seu percurso produz o deslocamento de 
outro/s tejo/s ou do tejin, será aplicado o estabelecido no artigo 
anterior (5.3C).
 
5.3E -  Em nenhum caso o árbitro deverá reconstruir a jogada, quer 
dizer, os tejos e o tejin ficarão como estão depois das modificações 
produzidas pelo tejo nulo.
 
5.4 - Jogadas especiais
 
5.4A -  Se por efeito de algum corpo estranho que invadisse a área de 
jogo se provocara o deslocamento de um ou de vários tejos e/ou do 
tejin, o árbitro tentará “reconstruir” as posições preexistentes; de não 
poder fazê-lo, se iniciará outra partida, anulando-se a anterior.    
 
5.4B - Se ao lançar um tejo se produz o deslocamento de outro/s 
e não restaram mais tejos no campo de jogo, corresponde jogar à 
equipe que vencia o ponto.
 
5.4C -  Se por efeito de falta de luz, chuva u outra inclemência do 
tempo, o jogo devesse ser suspendido durante uma partida, o árbitro 
deverá realizar um croquis dos tejos jogados e do tejin, para sua 
posterior retomada.  
 
5.4D - Quando um tejo ou tejin fica elevado, em uma posição tal que 
excede a projeção da linha demarcatória, será considerado nulo.   

5.4E - Um tejo ou tejin será válido se no momento de cair na área 
de jogo, o faz dentro da mesma, ou sobre um tejo ou tejin que 
esteja nela, ainda quando sua trajetória aérea seja por fora das linhas 
demarcatórias.
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6 - Medições   
6.1 - O tejo que fique a menor distância do tejin sempre vencerá o 
ponto, salvo que houvesse um tejo projetado sobre o mesmo. 

6.2 - Se dois tejos, correspondentes a diferentes equipes, ficassem à 
mesma distância do tejin, corresponderá prosseguir jogando à equipe 
que igualou a distância. Uma vez jogada a totalidade dos tejos por 
ambas as equipes, de persistir a igualdade, a equipe que o conseguiu 
na primeira instância anotará o ponto ou os pontos, desde que não 
houvesse tejos contrários mais próximos do tejin.
 
  

6.3 - Se um tejo estiver totalmente colado ao tejin por um dos lados, 
e o outro o encima, embora seja em uma mínima parte e ainda sem 
estar em contacto, será considerado vencedor quem encime. 

20



6.4 -Se dois tejos de equipes contrárias estivessem se superpondo 
ao tejin, vencerá o tejo que maior área cobra ou ocupe do mesmo. 
Será tomado o mesmo critério se o tejin estiver se superpondo aos 
tejos, ou se um dos tejos estivesse por cima e outro por baixo. Se os 
tejos de diferentes equipes estivessem cobrindo totalmente o tejin, 
será seguido o critério do artigo 6.2. 

6.5 - Se um tejo estiver elevado, porém não chegasse a estar 
superposto sobre o tejin, deverá medir-se a distância entre os pontos 
mais próximos. 
 

 
  

 
6.6 - Nas medições que tenham pouca diferença, o árbitro poderá 
convocar um jogador de cada equipe para presenciar a medição, sem 
necessidade de entrarem no campo de jogo
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7 - Infrações 
 
7.1 - Durante as partidas oficiais, está estritamente proibido fumar, 
ingerir bebidas alcoólicas e utilizar aparelhos telefônicos no campo 
de jogo. A transgressão do presente artigo será sancionada com a 
advertência e/ou expulsão do infrator.
 
7.2 - Nenhum jogador poderá abandonar o campo de jogo, sem prévio 
consentimento do árbitro, quem o poderá autorizar por um lapso de 
tempo não maior de 15 minutos. Se o jogador não retornasse dentro 
desse lapso, sua equipe perderá seus tejos, podendo continuar a 
partida seu/s companheiro/s de equipe.

     No caso de ausência ou expulsão de um jogador da equipe em 
modalidade dupla, o companheiro poderá jogar a partida com quatro 
tejos. Se a ausência de um jogador acontecesse em uma partida da 
modalidade de trios, os seus companheiros poderão jogar a partida 
com dois tejos cada um. De apresentar-se o jogador ausente durante 
o desenvolvimento do jogo, poderá entrar uma vez finalizada a partida 
(a mão)

7.3 - Sob nenhum pretexto está permitido recolher e voltar a jogar um 
tejo que já tenha sido lançado na partida. De ocorrer esta falta, o árbitro 
beneficiará à equipe que não cometeu a infração, outorgando-lhe o 
máximo de pontos possíveis por partida (4 ou 6). Não se considerará 
lançado o tejo que acidentalmente cair da mão do jogador ao chão.
 
7.4 - Os jogadores não poderão levar consigo os tejos ao atravessar 
a metade do campo de jogo pela zona de circulação, em direção à 
área onde se estiver jogando. Essa infração habilita o árbitro a declarar 
todos os seus tejos nulos durante a partida.  
 
7.5 - Nenhum jogador poderá jogar mais tejos que os que lhe 
correspondam por partida (3 ou 2, conforme se jogue em duplas ou 
trios). Se o fizesse, o árbitro o considerará nulo e aplicará o artigo 
5.3C. De reiterar a mesma falta, o árbitro poderá aplicar o artigo 7.7, 
se assim correspondesse. Se faz uso de um tejo do contrário, também 
será considerado nulo, e o tejo lançado erradamente será devolvido à 
outra equipe.
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7.6 - Ao lançar o tejo, o jogador não poderá pisar, com nenhum 
dos seus pés, as linhas que demarcam a área de jogo e a zona de 
lançamento. Deverá conservar essa condição até que o tejin ou o tejo 
tenham tomado contato com o chão; caso contrário, a jogada será 
considerada nula, procedendo-se como indica o regulamento para as 
jogadas nulas (Ver artigo 5.3C).   
 
7.7 - Se, intencionalmente, um jogador procurasse vantagem de 
maneira anti-regulamentar e/ou antiesportiva, o árbitro deverá dar 
como vencedora da partida na que se efetuou a falta a equipe que 
não cometeu a infração, com um resultado de 4 ou 6 a 0, conforme 
corresponda.
    Se a atitude do mesmo jogador, ou do/s seu/s companheiro/s, se 
repetisse durante a partida, o árbitro dará como vencedora da partida 
à equipe que não cometeu a infração, com um resultado de 12 ou 15 
a 0, conforme corresponda.
 
7.8 - Dentro da área de jogo, está terminantemente proibido mover ou 
levantar os tejos do seu lugar, sem a ordem do árbitro, quem o fará 
logo depois de finalizar a partida, a viva voz, dizendo a frase “podem 
levantar”. Se algum jogador movesse ou levantasse um ou mais tejos, 
sejam da sua equipe ou da contrária, não permitindo desse modo a 
medição do árbitro, se outorgará 3 pontos à equipe contrária ou mais 
pontos se o árbitro considerasse que essa equipe poderia ter obtido 
mais tejos

7.9 - As equipes cujos integrantes não estejam presentes na hora 
fixada para a iniciação da partida (terão 15 minutos de tolerância), 
perderão o jogo, estabelecendo-se um resultado de 12 ou 15 a 0, 
conforme corresponda.
 
7.10 - Não se permitirá lançar o tejin ou o tejo se não houver prévia 
autorização do árbitro, quem o indicará a viva voz ou mediante um 
sinal, cartão ou paleta que identifique a cor do tejo a jogar.  
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8 – O árbitro
 
8.1 - Definição  

O árbitro é a autoridade esportiva encarregada do cumprimento 
das Regras do Jogo e de procurar um ambiente de respeito entre os 
jogadores, durante o desenvolvimento do mesmo. 
 
8.2 - Disposições gerais 

8.2A-  Todas as partidas oficiais serão fiscalizadas por um árbitro, que 
terá a autoridade total para fazer cumprir as Regras do Jogo nesse 
encontro.  
 
8.2B- O árbitro poderá ser assistido por um coordenador arbitral ou 
árbitro geral matriculado, que terá poder de decisão. No caso de 
discrepâncias sobre uma situação no jogo, prevalecerá a interpretação 
do árbitro principal.
 
8.2C- Os árbitros oficiais serão aqueles habilitados pela Secretaria de 
Árbitros da AIT.
 
8.2D- As decisões do árbitro sobre os fatos relacionados com o jogo 
são inapeláveis e definitivas. O árbitro poderá modificar sua decisão 
se considerasse que foi incorreta, ou se for necessário, conforme uma 
indicação de um árbitro assistente ou vedor, desde que o jogo não 
tenha recomeçado ou finalizado a partida.

8.2E- O árbitro será o único autorizado para corrigir e voltar ao seu 
lugar um tejo ou tejin que acidentalmente tenha se movido do seu 
lugar durante uma medição ou outra situação de jogo. 
 
8.3 - Deveres e Obrigações
 
8.3A-Previamente à iniciação da partida, o árbitro deverá observar se 
os tejos, o tejin, o campo de jogo e o resto dos elementos estão 
em condição regulamentar. Caso contrário, a partida não poderá ser 
disputada, salvo que, ao seu juízo, as deficiências existentes sejam 
mínimas ou possam ser salvadas na hora. Essa situação, como toda 
outra que o árbitro considere pertinente, deverá ser notificada no 
relatório final

8.3B- O árbitro não permitirá a iniciação ou continuação da partida se 
houvesse pessoas não pertencentes às equipes participantes, dentro 
de qualquer uma das zonas do campo de jogo.
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8.3C- Informará o resultado parcial da partida ou das partidas aos 
jogadores, ao final da cada partida e sempre que eles o requererem.  
 
8.3D- Interromperá, suspenderá ou abandonará a partida quando o 
julgue oportuno, em caso de que se contravenham as Regras do Jogo 
ou se produza uma interferência externa.

8.3E- Tomará medidas disciplinarias contra jogadores que cometam 
infrações merecedoras de admonestação ou expulsão. 
 
8.3F- Poderá advertir e/ou sancionar ao jogador que, de alguma 
maneira, incomode ao adversário na hora de lançar o tejo. 
 
8.4 - Equipamento  
 
8.4A- Os árbitros se apresentarão nas partidas com uniforme. 
 
8.4B- Realizarão as medições com os elementos que acreditem ser 
os mais adequados de todos os disponíveis. 
 
8.4C- Poderão utilizar cartão amarelo e vermelho, para admonestar 
e expulsar, respectivamente aos jogadores, quando o regulamento o 
permita e ele o considere necessário   
 
8.4D- Poderão servir-se, nas finais, de um apito para dar começo, 
interromper, reiniciar ou finalizar o jogo
 
8.5 - Oficialização  
  Os árbitros de tejo oficiais possuem uma preparação regulada e 
avaliada pela Secretaria de Arbitragem da Associação Internacional de 
Tejo.
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Anexos 
A - O Regulamento do Tejo não pode abranger todas as situações 
possíveis que possam surgir durante uma partida, bem como não 
pode regular todas as questões administrativas. Nos casos não 
regulados com precisão por um artigo do Regulamento, deveria ser 
possível chegar a uma situação correta estudando situações análogas 
às tratadas nele. Elas serão resolvidas pelo árbitro geral y sua decisão 
será inapelável.

B - A Secretaria de Regras do Jogo da AIT observa continuamente 
o jogo e suas regras e recomenda mudanças, quando o considera 
necessário, à Comissão Diretiva, que pela sua vez efetua consultas aos 
seus associados. Todos os sócios da AIT poderão efetuar solicitações, 
sugestões ou propostas de mudanças no regulamento de jogo. Elas 
deverão ser enviadas à caixa de correio oficial info@aitejo.com, onde 
serão recebidas e avaliadas pela Secretaria correspondente

 
C- A AIT poderá, a través da Comissão de Regras do Jogo, estabelecer 
regulamentos específicos para torneios e campeonatos especiais, 
cujas regras serão dadas a conhecer no momento das inscrições. 
 
D- Por sua própria conta, ou quando for solicitado por uma ou várias 
partes interessadas, a AIT poderá aprovar algumas variações das 
Regras do Jogo para pôr-las a prova apenas em um número específico 
de torneios ou campeonatos, ou durante um período limitado. Essas 
variações não se incluem nas regras publicadas e requerem um 
relatório à AIT quando concluir a experimentação autorizada. 

E - A AIT agradece à União Árbitros de Tejo Aficionado pela sua 
colaboração do presente regulamento. 
 
F- Próxima atualização em Janeiro de 2019
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