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UNIFORMES
4.3.1

O uniforme de todos os membros de equipe consistirá de:
Camisetas da mesma cor predominante na frente e atrás. Se as camisas tiverem mangas, elas

deverão terminar acima do cotovelo. Camisas de manga comprida não serão permitidas. Todos os
jogadores deverão colocar suas camisetas para dentro dos calções de jogo. Uniformes inteiriços são
permitidos.
Camisetas com mangas, independente do estilo, não são permitidas por debaixo das camisetas de
jogo. (PERMITIREMOS NAS FASES EM QUE A TEMPERATURA DA CIDADE ESTEJA MUITO BAIXA – VER
DETERMINAÇÃO 1)
Meias da mesma cor predominante para todos os membros da equipe. As meias precisam ser visíveis.

DETERMINAÇÃO 1
Se a temperatura ambiente, constatada pelo responsável na quadra de jogo for de 19 até
22ºC, 30 minutos antes do início do jogo, será permitida a utilização de camisas de manga curta
(acima do cotovelo e de cor sólida), por baixo da camiseta de jogo, seguindo as normas informadas
anteriormente.

Se a temperatura ambiente, constatada pelo responsável na quadra de jogo for menor ou
igual à 18ºC, 30 minutos antes do início do jogo, será permitida a utilização de camisas de manga
comprida (de cor sólida), por baixo da camiseta de jogo, seguindo as normas informadas
anteriormente.

EXEMPLO 1
Jogo em que a temperatura ambiente é de 18ºC (ou abaixo). A arbitragem permitirá que os
atletas utilizem camisetas de manga comprida por baixo da camiseta, desde que:
O jogador nº8 da equipe A decide utilizar uma camiseta térmica comprida por baixo do
uniforme de cor preta. O jogador nº7 usará uma camiseta térmica curta de cor preta. O jogador nº4
decide não usar camiseta por baixo. LIBERADO, pois todos estão obedecendo as normas.
Caso qualquer outro jogador decida usar uma camisa por baixo, esta deverá ser da mesma cor sólida,
no caso preta.

EXEMPLO 2
Jogo em que a temperatura ambiente é de 19 à 22ºC. A arbitragem permitirá que os atletas
utilizem camisetas de manga curta por baixo da camiseta, desde que:
Caso um jogador da equipe utilize alguma camiseta térmica curta por baixo do uniforme de
uma determinada cor (por exemplo preto) todos os jogadores dessa equipe que optarem por colocar
camiseta térmica por baixo do uniforme deverão usar na cor sólida preta (igual aos demais).
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