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Campo de jogo
Gramado
O campo deverá ser demarcado seguindo os padrões definidos nas regras do jogo.
Todas as linhas de marcação deverão ter a largura igual ao diâmetro da trave a ser
utilizada 12 cm.
A área de jogo deverá medir 68,00 m de uma linha lateral a outra (incluindo a medida da
linha) e 105,00 m de uma linha de fundo a outra (incluindo a medida da linha).
O terreno de jogo será dividido por uma linha de meio de campo, será delimitado em seu
lado maior pelas linhas de fundo e em seu lado menor, pelas linhas laterais.
O centro do campo será marcado com um ponto no centro da linha de meio de campo
(marca central), ao redor do qual se traçará um círculo com raio de 9,15 metros (círculo
central).
A pequena área, situada em ambos os extremos do terreno de jogo, se marcará traçando
duas linhas perpendiculares à linha de fundo, distantes 5,50 m da parte interna das traves e
unindo ambas por uma linha paralela a linha de fundo e distante 5,50 m da mesma, a área
delimitada por estás linhas e a linha de fundo será a pequena área.
A grande área, situada em ambos os extremos do terreno de jogo, se marcará traçando
duas linhas perpendiculares à linha de fundo, distantes 16,50 m da parte interna das traves e
unindo ambas por uma linha paralela a linha de fundo e distante 16,50 m da mesma, a área
delimitada por estás linhas e a linha de fundo, excluindo-se a pequena área será a grande área.
Em cada grande área haverá uma marca do pênalti a 11,00 m de distância do ponto médio
da linha entre os postes e equidistante aos mesmos.
Se proíbe todo tipo de publicidade comercial, logotipos ou emblemas representativos da
FIFA, confederações, associações nacionais, ligas, clubes ou outros organismos (seja ela real
ou virtual), no terreno de jogo e nas instalações do mesmo, desde o momento em que a
equipe entra em campo, até o momento em que saem para o intervalo, e desde o momento
em que voltam a entrar em campo, até o término da partida.
É recomendado que o gramado possua um sistema de drenagem compatível com a região
em que o estádio está localizado.
É recomendado que o gramado possua um sistema de irrigação (de preferência
automatizado) com reservatório de água com capacidade suficiente para irrigar o campo.
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Marcações do campo:

Traves
As traves deverão ser colocadas no centro de cada linha de fundo, e consistirão em dois
postes verticais equidistantes das bandeiras de escanteio e unidos na parte superior por uma barra
horizontal (travessão).

3 Marcação do Gramado e Traves

Os postes e o travessão deverão ser de cor branca e estar firmemente fixados ao solo, mesmo
em caso de traves removíveis;
À distância entre os postes será de 7,32 m e a distância entre a borda inferior do travessão e o
solo será de 2,44 m;
As traves e o travessão deverão ser circulares, e ter 0,12 m de diâmetro.
As redes deverão estar em bom estado de conservação e ser fixada conforme demostrado no
desenho a seguir.
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