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História do handebol



A criação do handebol é atribuída ao professor alemão Karl Schelenz, em 1919.
Inicialmente o esporte foi praticado em campo similar ao do futebol, sendo disputado
por duas equipas de onze jogadores cada uma. Em 1946, os suecos oficializaram o
seu handebol de salão para 7 jogadores por equipe (6 jogadores de quadra e um
goleiro)

Objetivo do handebol



Classificado um esporte coletivo de invasão. O objetivo básico é vencer os oponentes
da equipe adversária acertando a bola no gol adversário, e evitar que a equipe
adversária faça gol, chegando, assim, à vitória.

Regras básicas do handebol

- Partidas oficiais são realizadas em dois tempos de 30 minutos, com intervalo de 10
minutos;

- Quadra:40m X20m;

- A área do gol é exclusiva para goleiros;

- Linhas de tiro livre: local demarcado com linhas pontilhadas onde são cobrados os
tiros livres, decorrentes de faltas menores;



- Linha dos 7 metros: onde são cobradas as penalidades máximas;

- Tiro de lateral: é cobrado quando a bola sai de jogo ultrapassando totalmente uma
linha lateral.A pessoa que cobrar o tiro lateral deve permanecer com um pé sobre a
linha lateral e conservar-se na posição correta até que a bola tenha saído da sua mão;

Alongamento

Assista ao vídeo e realize o alongamento antes da atividade prática

Alongamento melhora a flexibilidade, a postura, permite movimentos mais amplos.
Assista ao vídeo e realize o alongamento antes da atividade.

https://youtu.be/Rn14MR-SYlk

Atividade prática

Objetivo: realizar o maior número de gols no adversário

Materiais:

- Use garrafas ou qualquer outros objetos para simbolizar as traves;

- Use a bola de meia.

Procedimento:

- Como no handebol (com as mãos) tente fazer gol no adversário;

- O adversário pode tentar defender o gol, usando qualquer parte do corpo;

- Cada competidor tem 10 tentativas;

- Ganha quem conseguir realizar mais número de "gols"

Responda o formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfowc2bAJUq8rumcBTOWxkM8cYR0qqnN
H9PR0QtcAcU69xgWQ/viewform

https://youtu.be/Rn14MR-SYlk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfowc2bAJUq8rumcBTOWxkM8cYR0qqnNH9PR0QtcAcU69xgWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfowc2bAJUq8rumcBTOWxkM8cYR0qqnNH9PR0QtcAcU69xgWQ/viewform

