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Telha Metálica trapezoidal

Tipo Sanduíche com EPS

Telha Metálica trapezoidal

Tipo Sanduíche com EPS
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250 250

2
0

0

1
5

0

200

2
0

0

200

Marcação de uma cancha com dimensões de 24m de comprimento e 4m de largura deve

ser efetuada de acordo com a figura 2 e corresponde a:

I) As linhas A e A’ (1m) representam o limite máximo regulamentar para a colocação do

bolim

em jogo;

II) As linhas B e B” (4m) correspondem ao limite máximo permitido para o lançamento do

bolim, para a jogada a ponto e para a jogada de rafa, podendo nela pisar com o pé de apoio e

ultrapassar com o pé que estiver no ar no momento do lançamento (rafa);

III) As linhas C e C’ (7m) representam o limite máximo para o lançamento da bocha de tiro

(bochada), podendo nela pisar com o pé de apoio e ultrapassar com o pé que estiver no ar no

momento do lançamento;

IV)As linhas D e D’ (9m) indicam a distância mínima do pique da bocha na jogada de rafa (não

podendo atingi-la), a zona de tiro e a distância máxima para cada jogador acompanhar a bocha

na jogada a ponto (somente a primeira, já que a segunda é livre) A linha D (9m) oposta indica

também o limite máximo para o jogador acompanhar a jogada de tiro (somente a primeira, já

que a segunda é livre). Na individual, o jogador somente poderá ultrapassar essa linha após

jogar todas as suas bochas, salvo nas jogadas de rafa e de tiro ou ainda, para observar o jogo

de perto, desde que devidamente autorizado pelo árbitro;

V) A linha E (meio da cancha) corresponde ao limite mínimo de distância para colocar o bolim

em jogo, sendo também o limite máximo para cada jogador acompanhar a jogada de rafa (na

primeira bola, já que a segunda é livre–dupla e trio). Na individual, o jogador somente poderá

ultrapassar essa linha após jogar todas as suas bochas ou ainda, para observar o jogo de perto,

desde que devidamente autorizado pelo árbitro;

VI) No início de cada partida o bolim deve ser colocado na posição “P”.

B C D E A`A B`C`D`

PP

CORTE AA'

Escala: 1/75

DETALHAMENTO ALAMBRADO - 01

Escala: 1/75

DETALHAMENTO PISO DA CANCHA DE BOCHA

Escala: 1/50

Solo compactado

Brita n°1 (5cm)

Concreto Armado (10cm)

Manta ? (2cm)

Carpete (3mm)

Tábua h= 30cm

Faixa de 30cm com 1,5cm

de inclinação nas laterais da

cancha

30

FACHADA LATERAL

Escala: 1/50

FACHADA PRINCIPAL

Escala: 1/50

DETALHAMENTO PÓRTICO

Escala: 1/75
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DETALHAMENTO PÓRTICO

Telha Metálica trapezoidal

Tipo Sanduíche com EPS
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Tipo Sanduíche com EPS

Tirante metálico

Pilar Pré-Fabricado

Chapa de ligação

Braço-Braço

Braço Braço

Pilar Pré-Fabricado

Fundação (Sapata ou

Bloco Castiçal)

Fundação (Sapata ou

Bloco Castiçal)

Ligação Pilar e Braço Ligação Pilar e Braço
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GEONORTE PROJETOS LTDA.

Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000

www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br

Telefone: (49) 3433-8176

Folha:

02/02

Conteúdo:

FACHADAS

CNPJ: 01.551.148/0001-87

CORTES A-A E B-B

PROJETO:

PROJETO ARQUITETÔNICO - CANCHA DE BOCHA
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Resp. Téc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - SC

CARLO ANTUNES DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL
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