
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         NORMAS E INSTRUÇÕES PARA ÁRBITROS

   
De acordo com instruções dadas pela UEFA aos árbitros internacionais, em 

19.08.2011, não se torna necessário que as equipas forneçam ao 

dos cinco primeiros executantes dos pontapés da marca de grande penalidade para 

achar o vencedor de um jogo ou eliminatória a duas mãos, nem o árbitro o deve 

exigir, por desnecessário.

 

De acordo com a Lei, os árbitros devem tomar no

jogadores que vão efectuando os pontapés, de modo a garantir que só depois de 

todos os jogadores habilitados de cada equipa terem executado um primeiro 

pontapé, é que um jogador da mesma equipa pode efectuar um segundo pontapé.
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De acordo com instruções dadas pela UEFA aos árbitros internacionais, em 

19.08.2011, não se torna necessário que as equipas forneçam ao 

dos cinco primeiros executantes dos pontapés da marca de grande penalidade para 

achar o vencedor de um jogo ou eliminatória a duas mãos, nem o árbitro o deve 

exigir, por desnecessário. 

De acordo com a Lei, os árbitros devem tomar nota do

jogadores que vão efectuando os pontapés, de modo a garantir que só depois de 

todos os jogadores habilitados de cada equipa terem executado um primeiro 

é que um jogador da mesma equipa pode efectuar um segundo pontapé.
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De acordo com instruções dadas pela UEFA aos árbitros internacionais, em 

19.08.2011, não se torna necessário que as equipas forneçam ao árbitro uma lista 

dos cinco primeiros executantes dos pontapés da marca de grande penalidade para 

achar o vencedor de um jogo ou eliminatória a duas mãos, nem o árbitro o deve 

ta do número de todos os 

jogadores que vão efectuando os pontapés, de modo a garantir que só depois de 

todos os jogadores habilitados de cada equipa terem executado um primeiro 

é que um jogador da mesma equipa pode efectuar um segundo pontapé. 
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