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VOCÊ CONHECE O DODGEBALL?

O Dodgeball é um jogo que surgiu
por volta de 4000 anos antes de Cristo,
criado por chineses, que ao invés de
usarem uma bola de borracha, jogavam
cabeças decapitadas nos outros. Ainda
bem que o negócio evoluiu e o
Dodgeball, no ano de 1833, através de
Hagerson Augustus, foi modernizado e
acabou tornando-se o jogo como
conhecemos hoje.

APROFUNDANDO O CONHECIMENTO!!!

A quadra de Dodgeball tem formato retangular e mede 65 metros de comprimento
por 30 metros de largura, dividida em duas partes iguais por uma linha de centro e pelas
linhas de ataque (linhas pontilhadas da foto) de 3 metros, paralelas à linha central.
Cada equipe no Dodgeball é composta de 6 a 10 jogadores, sendo que, seis deles
estarão em quadra e os outros quatro serão os reservas. Para iniciar uma partida, cada
equipe deve ter no mínimo quatro jogadores em quadra. Os reservas somente poderão
entrar na partida durante o tempo limite de jogo ou em caso de lesão. Importante ressaltar
que cada equipe deve ter o mesmo número de homens e mulheres no mesmo jogo.
O jogo de Dodgeball começa com os seis jogadores de cada equipe colocados
atrás da linha do fundo da quadra, tocando a parede com as mãos. Quando o juiz sinalizar
o início do jogo, os jogadores de ambas as equipes correm em direção da linha central de
quadra onde estarão colocadas 6 bolas, no qual, os jogadores pegam para dar início a
partida.

Assim que os jogadores pegam a bola, eles não podem jogar contra o adversário
sem antes estarem atrás da linha de ataque (linha pontilhada da quadra).
O objetivo do Dodgeball é eliminar todos os jogadores adversários de quadra. Isto
pode acontecer da seguinte maneira:
1) Acertar a bola no adversário abaixo da linha dos ombros.
2) Pegar a bola sem a deixar cair no chão, eliminando assim o arremessador.
3) Ser atingido na cabeça pelo arremessador faz com que o mesmo seja eliminado.
Uma observação bastante importe é que quando o jogador consegue agarrar a
bola sem a deixar cair no chão, além de eliminar o arremessador, pode trazer de volta um
jogador da sua equipe, caso este esteja fora de jogo.
Durante o jogo, todos os jogadores devem permanecer em suas áreas, ou seja, os
que ficam mais ao fundo da quadra só poderão sair deste espaço se for para recuperar
uma bola perdida. Nenhum jogador pode pisar sobre a linha central. O arremesso só pode
ser feito antes da linha de ataque (linha pontilha da foto mais acima).
A primeira equipe que eliminar todos os jogadores adversários será declarada a
vencedora. Na partida, serão dados 5 minutos de limite de tempo e se nenhuma destas
equipes for totalmente eliminada até o final destes 5 minutos, o time que tiver mais
jogadores em quadra é o vencedor.
No caso das duas equipes terem o mesmo número de jogadores, uma prorrogação
com morte súbita de 1 minuto é realizada com os restantes dos jogadores em quadra e o
primeiro que conseguir eliminar um adversário é o vencedor.

Bibliografia
Groll, M. V. (27 de MAIO de 2010). TRAVINHA. Acesso em 30 de OUTUBRO de 2020, disponível
em TRAVINHA ESPORTES: http://travinha.com.br/2010/05/27/dodgeball-o-esporte/

QUESTÃO 1
Assinale a alternativa totalmente correta quanto as informações citadas.
a) O dodgeball criado no Japão há 3000 anos A.C. era jogado com cabeças
decapitadas.
b) O dodgeball criado na China há 2000 anos A.C. era jogado com bolas de
borracha.
c) O dodgeball criado na Índia há 4000 anos A.C. era jogado com cabeças
decapitadas.
d) O dodgeball criado na China há 4000 anos A.C. era jogado com cabeças
decapitadas.

QUESTÃO 2

Marque a única alternativa INCORRETA quanto a afirmação seguinte:
“ O objetivo do Dodgeball é eliminar todos os jogadores adversários de quadra”.
Isto pode acontecer da seguinte maneira:
A)
B)
C)
D)

Acertar a bola no adversário abaixo da linha dos ombros.
Pegar a bola sem a deixar cair no chão, eliminando assim o arremessador.
Ser atingido na cabeça pelo arremessador faz com que o mesmo seja eliminado.
Dar mais que três passos com a bola na mão.

QUESTÃO 3
Analise e afirmação extraída do texto:
“Na partida, serão dados 5 minutos de limite de tempo e se nenhuma destas equipes for

totalmente eliminada até o final destes 5 minutos...”
Responda:
a) Como será declarado o vencedor da partida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

a) E se caso restar o mesmo número de jogadores em cada equipe, como proceder?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

