POOL - REGRAS GERAIS
REGRAS COMUNS A TODAS AS ESPECIALIDADES
1.
ELEM ENTOS INTERVENIENTES:
1.1. Dois jogadores(conf orme a compet ição), equipados de acordo com o
est ipulado pela Federação Port uguesa de Bilhar munidos de um t aco sem
moviment o própr io.
1.2. Uma mesa de bi lhar com dimensões e out ras caract eríst icas homologadas,
onde import a dest acar que a zona de j ogo é const it uída pela ár ea f orr ada
com t ecido, o espaço aéreo a ela superior e as bolsas.
1.3. Um jogo de bolas homologadas.
2.

M ARCAÇÕES NUM A M ESA DE BILHAR:
LEGENDA:
1. Zona de colocação de bola branca
para saída;
2. Pont o cent ral da linha de saída;
3. Linha de saída;
4. Zona de apoio envolvent e;
5. Área de jogo;
6. Pont o cent ral da área de jogo;
7. Zona de colocação das bolas
numeradas;
8. Linha longit udinal;
9. Tabelas da área de j ogo;
10. Vért ice diant eiro da f ormação
ordenada inicial de bolas/ Pont o
ext remo da linha longit udinal

3. ESCOLHA DA SAÍDA
3.1. A t acada de abert ur a é disput ada por t iragem a t abela. O árbit ro coloca
duas bolas sobre a linha de part i da. Cada jogador deve t acar uma bola no
sent ido da t abela de t opo, devendo f azê-lo ant es que a bola do adversário aí
t oque; o jogador cuj a bola se det enha mais pert o da t abela de saída ganha o
direit o de escolher quem execut a a t acada de abert ura. Se algu m jogador ,
ao t ocar a sua bola, não a f az chegar sequer à t abela de t opo, ou a embolsa,
ou ainda se a f az cont act ar uma t abela lat eral, perde para o adversár io o
direit o da escolha.
4. POSIÇÃO DE SAÍDA
As bolas são t odas colocadas em conf or midade com as Regr as Específ icas de
cada especialidade, except o a bola branca, cuja colocação f ica ao crit ér io do
jogador que t em que execut ar a t acada de abert ura, pondo -a em qualquer
pont o da superf ície de jogo, at rás da linha de part ida.

5. INÍCIO DO JOGO
O jogo inicia-se logo que a bola branca ult rapassa a linha de part ida.
6. TACADA LEGAL
6.1. Para que uma t acada seja considerada legal, e desde que não haja " Regras
Específ icas" em cont rário, t er á que obedecer ao seguint e:
6.1.1. A t acada t em que ser f eit a com a sola do t aco;
6.1.2. Na t acada de abert ura a bola branca t em que cont act ar out ra bola,
após o que, pelo menos quat ro (t rês, na especialidade de 14.1) bolas
t êm que t ocar t abela ou uma, que não a branca, ser embolsada.
6.2. A não observância das sit uações ref eridas no número ant erior impli ca
f alt a na t acada de abert ura.
6.3. Quando, numa t acada legal, uma bola é embolsada, o jogador cont inua a
sua jogada; de cont r ário, a ent rada t ermina e a mão é cedida ao adver sário.
7. FALTAS
7.1.
São consideradas f alt as:
a) A bola branca,
cont act ar uma bola não legal (ver " Regr as
Específ icas" ) ou, uma vez cont act ada qualquer bola l egal, nenhuma
bola t ocar t abela;
b) A bola branca ser embolsada;
c) Qualquer bola sair do sít io do jogo(ent enda-se por sít io do jogo a
área da mesa de bilhar cobert a com pano e t odas as áreas idên t icas
sobrepost as) ainda que, t ocando em qualquer object o est ranho, aí
regresse;
d) Jogar a bola branca cont ra uma bola encost ada a t abela e daí não
result ar que uma bola seja embolsada ou nenhuma, incluindo a branca,
at inja t abela. A t abela onde est ava encost ada a bola cont r a a qual f oi
jogada a branca não cont a para essa bola, nem para a branca se acaso
a ela t ambém se encont rar encost ada (ver " Regras Específ icas" );
e) No act o de t acar, o jogador não est ar em cont act o com o chão em
que se apoia a mesa de jogo;
f ) Tacar , ant es que t odas as bolas est ejam imobilizadas;
g) No decurso do jogo qualquer bola ser t ocada que não por out ras
bolas, except o a bola branca pela sola do t aco do j ogador . Sit uações
ext raordinárias, por exemplo: benef ício de f alt a com bola branca na
mão, a observar conf orme " Regr as Específ icas" de cada especialidade;
h) Na t ent at iva de execut ar uma jogada de salt o, at acar a bola br anca
no seu hemisf ér io inf erior;
i) Na execução de uma t acada f azer mexer uma bola except o bola de
ordem/ grupo, quando est a est i ver colada à branca;
j) Tocar na bola branca com a sola do t aco, mais do que uma vez por
t acada;
k) Forçar a bola (car r oça), ist o é, a sola do t aco est ar ainda em
cont act o com a bola branca quando est a já est á a t ocar out ra bola o u
uma t abela;
l) Depois de avisado pelo árbit ro de que benef icia de " Bola br anca na
mão aquém da linha de part ida" , o jogador persist ir em colocar a bola
branca f ora dessa zona.

5.2 As penalidades decorr ent es das f alt as at rás descrit as encont ram -se
def inidas nas " Regras Específ icas" de cada variant e de Pool.
5.3 Todas as bolas embolsadas em f alt a ou bola incorrect ament e
designada/ embolsada serão recolocadas (ver " Regras Específ icas" ) ;

6.

RECOLOCAÇÃO
6.1.
Ao ser recolocada, a bola vai ocupar a marca de f undo (vért ice do
t riângulo sit uado sobre a linha longit udinal).
6.2.
Se mais do que uma bola t iver que ser recolocada, sê-lo-ão por
ordem crescent e de numeração, ao longo da linha longit udinal, de modo a
que não t oquem em out ras bolas. Apenas no caso de a linha longit udinal
est ar ocupada e inviabilizar a recolocação de alguma bola se ut ilizará para o
ef eit o o prolongament o imaginário da linha na direcção da marca do cent ro;
igual procediment o será t omado se a bola branca est iver nessa linha.
Nest es casos prevalecerá o crit ér io do ár bit ro.

7. RESSALTO DE BOLA: Uma bola embolsada que ressalt e e ret orne para a área
de jogo, não é considerada embolsada e f icará no sít io onde se imobilizar.
8. DESLOCAÇÃO DE BOLAS: Se uma ou mais bolas f orem deslocadas da sua
posição est át ica, ou desviadas da sua t raject ória após a execução duma
t acada, por int erf er ência ext erna, o ár bit ro reconst it uirá a posição da(s)
bola(s) deslocada(s) ou desviada(s) após a t acada, e, o jogador, t acar á se
ainda não o f ez ou repet irá a t acada se a t inha já execut ado ;
8.1
Se a reconst it uição f or julgada, pelo árbit ro, impossível ou
insuf icient ement e f idedigna, o jogo t erá que ser repet ido, cabendo a
t acada de saída ao j ogador que a t inha execut ado ant es.
8.2
Por int erf erência ext erna deve ent ender -se qualquer pessoa ou
object o que não o j ogador que t em dir eit o a t acar; se essa int erf erência
f or do (ou provocada pelo) adversário, caberá ao árbit ro julgar essa
condut a como proposit ada ou negligent e, e a consequent e perda, ou não,
do jogo, por part e do int erf erent e.
8.3 Qualquer bola embolsada numa t acada legal passa, na t acada seguint e, a
const it uir um object o est ranho ao jogo.
8.4 Qualquer bola aparent ement e parada, durant e pelo menos cinco
segundos, que caia para dent ro de uma bolsa, será recolocada, t ant o
quant o possível, nessa ant erior posição est át ica, e o jogad or que t inha a
mão quando do acont eciment o, cont inuar á a sua ent rada.
9. M ARCAS:
Não é permit ido ao jogador colocar qualquer marca de giz no pano das
t abelas, ou servir -se do giz ou do t aco (sem o t er empunhado) para or ient ar
qualquer t acada.
10.

APOIOS:
Durant e a execução duma t acada é permit ida a ut ilização de object os que
sirvam apenas como apoio para f azer deslizar o t aco, independent ement e da
sua conf iguração. Qualquer object o que se encont re ent re o pé do jogador e
o solo, deve int erpret ar -se como f azendo part e dest e.

11.

JOGADA DE SALTO:
Em t odas as especialidades é legal f azer salt ar a bola branca(perda de
cont act o com a superf ície de jogo), desde que isso seja conseguido at ravés de
uma t acada com elevação do punho do t aco, t ocando a bola branca no seu
hemisf ério superior . Est a t acada é legal desde que o t aco seja manipulado
para além da sua hast e, e nunca empunhado ou pegado ou apanhado na
hast e.

12.

PÓ DE TALCO: É permit ida a ut ilização de pó de t alco, desde que em
proporções admit i das pelo árbit ro como r azoáveis e evit ando deixar vest ígios
do mesmo na área de jogo.

13.

BOLAS COLADAS: A Bola branca colada a uma bola legalment e jogável não
é considerada dada. Se a bola branca est iver encost ada a uma bola de cor
(colada) o jogador deve t acar de f orma a que a t acada seja considerada
normal. Se a sola do t aco, no act o de t acar, cont act ar mais que uma vez a
bola branca (dupla t acada), com excepção da t acada de Jogada de Salt o (ver
11), ou se ainda est iver em cont act o com a bola branca quando est a at ingir a
bola de cor (carroça) é f alt a.

14.

INTERVALO:
O int ervalo em qualquer part ida só pode ser solicit ado quando est iver
decorrido pelo menos met ade do seu per curso máximo possível.

15.

CONDUTA ANTI-DESPORTIVA:
Os jogadores devem mant er uma at it ude desport ivament e correct a para com
o adversár io, abst endo-se de qualquer gest o ou f rase que direct a ou
indirect ament e o vise pert urbar ou result e na sua pert urbação.

16.

DESCLASSIFICAÇÃO:
O direct or da prova t em plenos poderes para desclassif icar qualquer jogador
part icipant e, e consequent ement e anular o seu direit o a prémios nessa
prova, por condut a ant idesport iva ou pela execução e t áct icas que visem
f alsear ou prejudicar essa compet ição.

