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Αλλαγζσ για το v.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Οι αλλαγζσ που ζχουν γίνει ςτουσ κανονιςμοφσ είναι ςθμειωμζνεσ με κόκκινο. Οι περιςςότερεσ 
αλλαγζσ, αλλά όχι απαραίτθτα όλεσ ςυνοψίηονται εδϊ. 
 
1.Οριςμοί - Συγκεκριμζνα δόκθκαν οριςμοί για το “τουρνουά/ ακλθτικι  διοργάνωςθ ” και 
competition “ςφνολο ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν” 
3.2 αφαιρζκθκε «ζνα ηευγάρι BC3 πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον ζναν ακλθτι με 
εγκεφαλικι παράλυςθ ςτο γιπεδο ςε κάκε περίπτωςθ». 
Διεγράφθ το 3.4 και ςυνδυάςτθκε με τον κανόνα 10.8 
3.4.7 αλλαγι τθσ διατφπωςθσ για να ςυμπεριλαμβάνει και το θλεκτρονικό φφλλο αγϊνα. 
3.5 καμία ςωματικι επαφι, προςτζκθκε αρικμόσ αναφοράσ 15.8.5. 
4. προςτζκθκε θ απαραίτθτθ φπαρξθ ζγγραφθ ζγκριςθ από τθν κατθγοριοποίθςθ για τα γάντια. 

 Άλλαξε ο όροσ «ςφνολο ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν » ςε «τουρνουά/ ακλθτικι διοργάνωςθ 
». Ρροςτζκθκε ο όροσ «αμαξίδιο» 

4.7.2.3 Διευκρινίςτθκε «ζωσ 3 προςπάκειεσ». Συςκευι τεςτ κφλιςθσ – χρθςιμοποιιςτε εργαλείο 
εφρεςθσ γωνίασ για να επιβεβαιωκεί πωσ υπάρχει γωνία 25 μοιρϊν (+/-0.5) 
4.7.2.5 Άλλαξε ο όροσ «ςφνολο ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν» ςε «τουρνουά/ ακλθτικι 
διοργάνωςθ». 
5.2 Ρροςτζκθκε «Ζνα μόνιμο ι προςωρινό πρόςκετο αντικείμενο πάνω ςτθν ράμπα, δεν 
επιτρζπεται να αξιοποιθκεί για τον εντοπιςμό / τθν ςτόχευςθ / προςανατολιςμό τθσ ράμπασ». 
5.4 Ρροςτζκθκε «(βλ.:15.8.4 ο δείκτθσ πρζπει να είναι άμεςα προςδεμζνοσ με το κεφάλι, ςτόμα ι 
χζρι του ακλθτι)». 
5.5 Αναδιατφπωςθ και διευκρίνθςθ τθσ μετακίνθςθσ τθσ ράμπασ προ των πρϊτων βολϊν και μετά 
από τθν  επιςτροφι από τθν περιοχι παιχνιδιοφ. 
5.7 Ρροςτζκθκε «ζνα». 
8.3 Αντίςτοιχοσ αγωνιςτικόσ αρικμόσ  
8.9 Ρροςτζκθκε “και διαπιςτευτιρια κατάταξθσ”. 
9.1 & 9.2 Άλλαξε ο όροσ “ςφνολο των ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν” ςε “ακλθτικι διοργάνωςθ/ 
τουρνουά” 
9.2 & 15.9.2 Οι “επιπλζον μπάλεσ” που ζχουν καταςχεκεί, αν κατά τα άλλα τθροφν τισ 
προχποκζςεισ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτουσ επόμενουσ ατομικοφσ ι ομαδικοφσ αγϊνεσ τθσ 
ίδιασ ακλθτικισ διοργάνωςθσ / τουρνουά 
9.7 Ρροςτζκθκε παραπομπι: 15.9.1 & 15.9.2 
10.2 Ρροςτζκθκε “μπάλεσ και υπάρχοντα” 
10.7.4 Ρροςτζκθκε “ςτο τζλοσ τθσ περιόδου, όταν ο διαιτθτισ ανακοινϊνει, “Ζνα λεπτό!” όταν 
ςθκϊνει τθν Jack .” 
10.8 “15 δευτερόλεπτα” ανακεωρικθκε από 10 δευτερόλεπτα 
10.10.1 Διορκϊκθκαν οι παραπομπζσ ςε “10.10.4 or 10.11.1.” 
10.16.3 Ρροςτζκθκε “ο ρόλοσ του αρχθγοφ μπορεί να δοκεί ςτον καινοφριο ακλθτι που ειςζρχεται 
ςτο παιχνίδι” 
11 Άλλαξε το “πριν να” ςε “και” 
13.5 Ρροςτζκθκε απαιτιςεισ μετακίνθςθσ τθσ ράμπασ ςτθν παράταςθ 
14.5 & 15.6.7 Ρροςτζκθκε ότι ο ακλθτισ που επιςτρζφει (και δεν εκτελεί τθ ρίψθ) πρζπει να ζχει 
τουλάχιςτον μία ρόδα μζςα ςτο κουτί ρίψθσ του/τθσ τθν ςτιγμι που ρίχνει ο ςυμπαίκτθσ του/τθσ. 
15 Επαναδιατφπωςθ ολόκλθρου του τμιματοσ. Κάποιοι όροι είναι με διαφορετικι ςειρά 
“ζνασ ακλθτισ και ο ΑΒ του κεωροφνται μια μονάδα όταν λαμβάνουν κίτρινεσ ι κόκκινεσ κάρτεσ” 
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15.3 & 15.9 & 15.10  Κίτρινεσ κάρτεσ 
15.4 & 15.11 Κόκκινεσ κάρτεσ = άμεςοσ αποκλειςμόσ 
Θ αρίκμθςθ ιταν 15.5.2 ςτο V2 τϊρα είναι 15.8.10 ςτθ V3-θ αμζλεια ταλάντευςθσ τθσ ράμπασ, 
όπωσ αναφζρεται ςτουσ κανονιςμοφσ- είναι πλζον μόνο αφαίρεςθ μπάλασ 
15.8.11 Ρροςτζκθκε “πριν τθ ρίψθ τθσ μπάλασ τουσ” 
15.10 & 15.11 Ρροςτζκθκε “ΑΒ ι προπονθτισ” ςτον τίτλο. 
16.1 Ρροςτζκθκε το αμαξίδιο 
16.2 Ρροςτζκθκε “Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, όταν καμία πλευρά δεν ζχει λάβει υπόδειξθ να 
παίξει (πχ: κατά τθ διάρκεια μετριματοσ από τον διαιτθτι, λόγω βλάβθσ χρονόμετρου…)  οι 
ακλθτζσ και από τισ δφο πλευρζσ μποροφν να ςυηθτιςουν ιςυχα αλλά πρζπει να ςταματιςουν 
αμζςωσ μόλισ ο διαιτθτισ υποδείξει ςτθν αντίπαλθ πλευρά να παίξει”. 
16.5 Ρροςτζκθκε “ι ο ΑΒ BC3” 
17.4 Άλλαξε ςε θ μπάλα που ρίπτεται 
17.11 15 δευτερόλεπτα κατά τθ διάρκεια του ενόσ λεπτοφ ανάμεςα ςτισ περιόδουσ 
18 και 19 άλλαξαν ςειρά 
18.6 Αφαιρζκθκε θ ριτρα για ΕΔ 
Ραράρτθμα 1 - επαναπροςδιορίςτθκε θ χειρονομία για τθν κίτρινθ κάρτα 
Ραράρτθμα 4 - - αφαιρζκθκε το παράρτθμα 
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Ειςαγωγι  

Boccia 

Οι κανονιςμοί που παρουςιάηονται ςε αυτό το κείμενο αφοροφν το πϊσ παίηεται το Boccia. 

Οι κανονιςμοί των αγϊνων εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ διεκνείσ διοργανϊςεισ που γίνονται κάτω 
από τθν αιγίδα τθσ BISFed, (Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Boccia). Οι διοργανϊςεισ αυτζσ 
περιλαμβάνουν: Ρεριφερειακζσ διοργανϊςεισ, Ραγκόςμια Open, Ρεριφερειακά και Ραγκόςμια 
Ρρωτακλιματα και Ραραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. 

Οι οργανωτικζσ Επιτροπζσ των Αγϊνων μπορεί να προςκζςουν διευκρινιςεισ με τθν ζγκριςθ τθσ 
BISFed, που ορίηει τον Τεχνικό Επιτετραμμζνο, ωςτόςο αυτά τα ςθμεία δεν μποροφν να 
αναιρζςουν το νόθμα των αγϊνων και να αναφζρονται κακαρά ςε κάκε ζγγραφο που κατατίκεται 
ςτθν BISFed. 

Σο πνεφμα των αγϊνων  

Το πνεφμα των αγϊνων πλθςιάηει με αυτό του τζνισ. Θ ςυμμετοχι των κεατϊν είναι ευπρόςδεκτθ 
και ενκαρρφνεται. Ραρόλα αυτά οι κεατζσ ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των ομάδων που δεν 
είναι ςτον αγϊνα, παρακαλοφνται να παραμζνουν ςιωπθλοί κατά τθ διάρκεια τθσ ρίψθσ τθσ 
μπάλασ από τον ακλθτι.  

Μεταφράςεισ  

Μια επεξεργάςιμθ ζκδοςθ των κανονιςμϊν είναι διακζςιμθ για τα μζλθ που επικυμοφν  να 
μεταφράςουν τουσ κανονιςμοφσ ςε άλλεσ γλϊςςεσ. Επικοινωνιςτε με το Email admin@bisfed.com 
αν επικυμείτε να λάβετε αυτό το ζγγραφο. Θ BISFed κα προςπακιςει να δθμοςιεφςει το 
μεταφραςμζνο κείμενο ωςτόςο θ αγγλικι ζκδοςθ είναι θ επίςθμθ και αυτι που χρθςιμοποιείται 
για όλεσ τισ διαφωνίεσ και ενςτάςεισ.  

Φωτογράφιςθ  

Δεν επιτρζπονται φωτογραφίεσ με φλασ. Επιτρζπεται θ βιντεοςκόπθςθ των παιχνιδιϊν. Ωςτόςο, 
τρίποδα και κάμερεσ τοποκετοφνται φςτερα από ζγκριςθ του διαιτθτι, ΕΔ,ΤΕ, ι τθσ ΟΕ.  
  

mailto:admin@bisfed.com
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1. Οριςμοί  

Κατθγοριοποίθςθ  
Θ διαδικαςία κατθγοριοποίθςθσ των ακλθτϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 
κατθγοριοποίθςθσ τθσ  BISFed. 

ΕΡ Εγκεφαλικι Ραράλυςθ.  

Κατθγορία  Ζνα  από τα πολλά είδθ  αγϊνων με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ.  

Μπάλα  Μία από τισ κόκκινεσ ι μπλε μπάλεσ ι θ Jack (ref 4.7). 

Jack Θ άςπρθ μπάλα ςτόχοσ.  

Νεκρι μπάλα 

Κόκκινθ ι Μπλε μπάλα που βγαίνει από τα όρια του γθπζδου αφοφ ζχει 
επιχειρθκεί ρίψθ, μπάλα που αφαιρζκθκε από το διαιτθτι εξ αιτίασ παράβαςθσ, 
μπάλα που δεν παίχκθκε μζςα ςτα όρια του χρόνου, ι που ο παίκτθσ επζλεξε να 
μθν ρίξει.   

Μπάλα πζναλτι  
Μια επιπλζον μπάλα που δίνεται ςτο τζλοσ τθσ περιόδου από το διαιτθτι ωσ 
τιμωρία τθσ άλλθσ πλευράσ για μια ςυγκεκριμζνθ παράβαςθ.  

ίψθ  
Ο όροσ που χρθςιμοποιείται για τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ςτθν περιοχι 
ρίψθσ. Ρεριλαμβάνει ρίξιμο, λάκτιςμα ι απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ από ράμπα. 

Μπάλεσ που δεν 
ζχουν παιχτεί 

 (ΒΝΤ) Οι μπάλεσ που θ Ρλευρά επιλζγει να μθν παίξει ςε μια Ρερίοδο. 

Συςκευι τεςτ 
κφλιςθσ  

Μια μικρι ράμπα που χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο κφλιςθσ τθσ  κάκε μπάλασ. 

Άκαμπτο 
περίγραμμα   

Πργανο  που χρθςιμοποιείται για τθν πιςτοποίθςθ τθσ περιφζρειασ των μπαλϊν.  

Ηυγαριά βάρουσ  
Ηυγαριά που χρθςιμοποιείται για το ηφγιςμα των μπαλϊν boccia με ακρίβεια 
0.01g. 

Ρεριοχι για 
Ηζςταμα  

Σχεδιαςμζνθ περιοχι για το ηζςταμα των ακλθτϊν πριν τθν είςοδο τουσ ςτθν 
αίκουςα κλίςθσ.  

Αίκουςα Κλιςθσ  Ο χϊροσ εγγραφισ πριν από κάκε παιχνίδι.  

Αγωνιςτικόσ Χϊροσ 
(Α.Χ.) 

Θ περιοχι που περιλαμβάνει όλα τα γιπεδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των  χϊρων 
των χρονομζτρων. 

Γιπεδο  Θ περιοχι που ορίηεται από τισ εξωτερικζσ γραμμζσ μαηί με τα κουτιά. 

Ρεριοχι παιχνιδιοφ 
(Ρ.Ρ) 

Το γιπεδο χωρίσ τα κουτιά. 
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Κουτί ρίψθσ  
Ζνα από τα ζξι ςχεδιαςμζνα και αρικμθμζνα κουτιά από τα οποία οι ακλθτζσ 
κάνουν τθ ρίψθ.  

Γραμμι ρίψθσ  Θ γραμμι του γθπζδου πίςω από τθν οποία οι ακλθτζσ ρίχνουν τθ μπάλα.  

Γραμμι V Θ γραμμι που πρζπει να περάςει θ Jack για να είναι ζγκυρθ. 

Σταυρόσ  
Το ςθμάδι ςτο κζντρο τθσ Ρ.Ρ. όπου τοποκετείται θ Jack ςτθν παράταςθ ι όταν 
θ Jack βγαίνει out θ πθγαίνει ςτθν άκυρθ περιοχι αφοφ ζχει γίνει θ ρίψθ τθσ 1θσ 
χρωματιςτισ μπάλασ. 

Κουτί ςτόχου  Τετράγωνο 25cmx 25cm ςχθματιςμζνο ςτο ςταυρό για τθ ρίψθ του πζναλτι. 

Τουρνουά/ακλθτικι  
διοργάνωςθ   

Το ςφνολο  των  αγϊνων μιασ διοργάνωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ζλεγχου 
του εξοπλιςμοφ και των μπαλϊν. Θ τελετι λιξθσ κλείνει το τουρνουά.  Ζνα 
τουρνουά μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει περιςςότερουσ από ζναν αγϊνεσ  

Competition 
Πλα τα ατομικά παιχνίδια αποτελοφν ζνα  Competition. 

Πλα τα παιχνίδια ηευγαριϊν και ομάδων αποτελοφν ζνα Competition. 

Αγϊνασ  Ζνα παιχνίδι ανάμεςα ςε δφο Ρλευρζσ.  

Ρερίοδοσ  Το μζροσ του αγϊνα που όλεσ οι μπάλεσ και των δφο Ρλευρϊν ζχουν παιχτεί. 

Άκυρθ  περίοδοσ 
Πταν οι μπάλεσ μετακινοφνται από τθν κανονικι ροι του παιχνιδιοφ, με πρόκεςθ 
ι χωρίσ. 

Ραράβαςθ  
Κάκε ενζργεια που γίνεται από ακλθτι και/ι Ακλθτικό Βοθκό, Ρλευρά, ι  
προπονθτι, που αντίκειται ςτουσ κανονιςμοφσ του παιχνιδιοφ και προκφπτει  μια 
ςυνζπεια.  

Κίτρινθ κάρτα Μια κίτρινθ κάρτα 7εκ. x 10 εκ. που επιδεικνφεται για να δθλϊςει παρατιρθςθ. 

Κόκκινθ κάρτα  Κόκκινθ κάρτα 7εκ. x 10 εκ. που επιδεικνφεται για να δθλϊςει αποκλειςμό. 

Εξοπλιςμόσ  Καρότςια, ράμπεσ, γάντια, νάρκθκεσ και άλλεσ ςυςκευζσ όπωσ δείκτεσ  

ΟΕ  Οργανωτικι Επιτροπι. 

ΕΔ,ΒΕ,ΤΕ,ΒΤΕ  
Επικεφαλισ Διαιτθτισ, Βοθκόσ Επικεφαλι Διαιτθτι, Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ, 
Βοθκόσ Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου. 

Ρλευρά  
Στθν κατθγορία του ατομικοφ, Ρλευρά είναι ζνασ (1) αγωνιηόμενοσ. Στισ Ομάδεσ 
και ςτα Ηευγάρια, Ρλευρά είναι τρεισ (3) και δφο (2) αγωνιηόμενοι αντίςτοιχα ςαν 
1 μονάδα. Αναπλθρωματικοί παίκτεσ, Ακλθτικοί Βοθκοί, προπονθτζσ, όταν 
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προβλζπεται, είναι μζλθ τθσ Ρλευράσ. 

Ακλθτικόσ Βοθκόσ 
(ΑΒ) 

 (ΑΒ) άτομο που βοθκά τουσ ακλθτζσ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ των Ακλθτικϊν 
Βοθκϊν. 

Αναπλθρωματικόσ Ακλθτισ που αναπλθρϊνει από τθν ίδια Ρλευρά.  

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο παιχνίδι  

2.1 Τα κριτιρια που δίνουν ςτουσ ακλθτζσ το δικαίωμα να αγωνιςτοφν ορίηονται λεπτομερϊσ 
ςτουσ Κανόνεσ Κατθγοριοποίθςθσ τθσ BISFed, οι οποίοι περιζχουν λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτα 
προφίλ κατθγοριοποίθςθσ κακϊσ και τθ διαδικαςία κατθγοριοποίθςθσ, κατθγοριοποίθςθσ εκ νζου 
και των ενςτάςεων. Για περαιτζρω λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτθν κατθγοριοποίθςθ, ανατρζξτε 
ςτο Κεφάλαιο 4 -Κατθγοριοποίθςθ και Ρροφίλ Ακλθτϊν- τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ των Κανόνων 
Κατθγοριοποίθςθσ Boccia  τθσ BISFed που βρίςκονται αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ BISFed. 
 

2.2 Για να μποροφν να ςυμμετζχουν ςε μια διεκνι διοργάνωςθ οι ακλθτζσ πρζπει να ζχουν  
ςυμπλθρϊςει το 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ πριν τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ κατά τθ διάρκεια του 
οποίου κα αγωνίηονται. Οι διεκνείσ διοργανϊςεισ περιλαμβάνουν,  Ρεριφερειακά Ρρωτακλιματα, 
Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα, άλλεσ επίςθμεσ διοργανϊςεισ και τουσ Ραραολυμπιακοφσ  Αγϊνεσ. 

3. Κατθγορίεσ Παιχνιδιοφ  
Γενικά 

Υπάρχουν επτά κατθγορίεσ ςτο παιχνίδι. Σε κάκε κατθγορία ςυμμετζχουν κατθγοριοποιθμζνοι 
αγωνιηόμενοι και των δφο φφλων. 

Οι κατθγορίεσ είναι:  

3.1 Κατθγορία Ατομικϊν 
 Ατομικά BC1 

 Ατομικά BC2 

 Ατομικά BC3 

 Ατομικά BC4   

Στθν Κατθγορία των Ατομικϊν, ζνασ αγϊνασ αποτελείται από τζςςερισ (4) Ρεριόδουσ. Κάκε 
ακλθτισ ξεκινά δφο Ρεριόδουσ, με τον ζλεγχο τθσ Jack να εναλλάςςεται μεταξφ των ακλθτϊν. 
Κάκε ακλθτισ ζχει ζξι (6) χρωματιςτζσ μπάλεσ. Θ Ρλευρά που ρίχνει τισ κόκκινεσ μπάλεσ κα 
καταλάβει το κουτί ρίψθσ 3 και θ Ρλευρά που ρίχνει τισ μπλε μπάλεσ κα καταλάβει το κουτί ρίψθσ 
4. Κατά τθν είςοδο ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, κάκε ακλθτισ πρζπει να φζρει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ 6 
κόκκινεσ μπάλεσ, 6 μπλε μπάλεσ και 1 Jack.  

3.2 Κατθγορία Ηευγαριϊν 
 Ηευγάρια BC3- για ακλθτζσ που κατθγοριοποιικθκαν ωσ BC3 

 Ηευγάρια BC4- για ακλθτζσ που κατθγοριοποιικθκαν ωσ BC4 

Ηευγάρια  BC3 
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Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν κατθγοριοποιθκεί ϊςτε να αγωνίηονται ςτθν  Κατθγορία των 
Ατομικϊν BC3. Ζνα Ηευγάρι BC3 μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει ζναν αναπλθρωματικό. Εξαιρζςεισ κα 
άπτονται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ BISFed, τθσ οποίασ θ απόφαςθ κα είναι οριςτικι. Κάκε 
ακλθτισ υποβοθκείται από ζναν Ακλθτικό Βοθκό, ο οποίοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτουσ 
κανονιςμοφσ για τουσ Ακλθτικοφσ Βοθκοφσ (αναφ.: 3.5). Ζνα Ηευγάρι BC3 πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον ζναν ακλθτι με ΕΡ ςτο γιπεδο ςυνεχϊσ. Το να ςυμπεριλαμβάνεται 
ακλθτισ που ζχει ΕΡ ςτο γιπεδο, δεν αποτελεί πλζον προχπόκεςθ.  

Ηευγάρια BC4 
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν κατθγοριοποιθκεί ϊςτε να  αγωνίηονται  ςτθν  Κατθγορία των 
Ατομικϊν BC4.  Ζνα Ηευγάρι BC4 μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει ζναν αναπλθρωματικό. Εξαιρζςεισ 
κα άπτονται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ BISFed, τθσ οποίασ θ απόφαςθ κα είναι οριςτικι. Οι 
ακλθτζσ που παίηουν με το πόδι, μποροφν να υποβοθκοφνται από ζναν Ακλθτικό Βοθκό, ο οποίοσ 
πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτουσ κανονιςμοφσ για τουσ Ακλθτικοφσ Βοθκοφσ (αναφ.: 3.5). 

Στισ Κατθγορίεσ των Ηευγαριϊν BC3 και BC4, ζνασ αγϊνασ αποτελείται από τζςςερισ (4) 
Ρεριόδουσ. Κάκε ακλθτισ ξεκινά μία Ρερίοδο με τον ζλεγχο τθσ Jack να περνά με αρικμθτικι 
ςειρά από το κουτί ρίψθσ 2 ζωσ το 5.  Κάκε Ακλθτισ ζχει τρεισ (3) χρωματιςτζσ μπάλεσ. Θ Ρλευρά 
που ρίχνει τισ κόκκινεσ χρωματιςτζσ μπάλεσ κα καταλάβει τα κουτιά ρίψθσ 2 και 4 και θ Ρλευρά 
που ρίχνει τισ μπλε μπάλεσ κα καταλάβει τα κουτιά ρίψθσ 3 και 5.  

3.2.1  Κατά τθν είςοδο ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ κάκε μζλοσ του Ηευγαριοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των αναπλθρωματικϊν) πρζπει να φζρει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ 3 κόκκινεσ μπάλεσ και 3 μπλε 
μπάλεσ και 1 Jack. 

3.2.2 Οι μπάλεσ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ αναπλθρωματικοφσ, κα τοποκετθκοφν ςε 
κακοριςμζνθ περιοχι κοντά ςτο χρονομζτρθ.  

3.3 Κατθγορία Ομάδων 
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν κατθγοριοποιθκεί ϊςτε να διαγωνίηονται  ςτθν  Κατθγορία των 
Ατομικϊν BC1 ι BC2.  Μία Ομάδα πρζπει να ςυμμετζχει ςτον αγϊνα με τρεισ ακλθτζσ και να 
ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον ζναν ακλθτι BC1 ςτο γιπεδο, ςυνεχϊσ. Κάκε Ομάδα  επιτρζπεται 
να ζχει ζναν Ακλθτικό Βοθκό, ο οποίοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτουσ κανονιςμοφσ για τουσ 
Ακλθτικοφσ Βοθκοφσ (αναφ.: 3.5). Θ Ομάδα μπορεί να ζχει μζχρι δφο αναπλθρωματικοφσ. Ππου 
υπάρχουν δφο αναπλθρωματικοί, θ Ομάδα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον δφο ακλθτζσ 
BC1. 

Στθν Κατθγορία των Ομάδων, ζνασ αγϊνασ αποτελείται από ζξι (6) Ρεριόδουσ. Κάκε ακλθτισ 
ξεκινά μία Ρερίοδο με τον ζλεγχο τθσ Jack να περνά με αρικμθτικι ςειρά από το κουτί ρίψθσ 1 ζωσ 
το 6.  Κάκε Ακλθτισ ζχει δφο (2) χρωματιςτζσ μπάλεσ. Θ Ρλευρά που ρίχνει τισ κόκκινεσ 
χρωματιςτζσ μπάλεσ κα καταλάβει τα κουτιά ρίψθσ 1,3 και 5 και θ Ρλευρά που ρίχνει τισ μπλε 
μπάλεσ κα καταλάβει τα κουτιά ρίψθσ 2,4 και 6. 

  3.3.1 Κατά τθν είςοδο ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
αναπλθρωματικϊν) πρζπει να φζρει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ 2 κόκκινεσ μπάλεσ, 2 μπλε μπάλεσ και 1 
Jack ανά Ομάδα. 

3.2.2 Οι μπάλεσ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ αναπλθρωματικοφσ, κα τοποκετθκοφν ςε 
κακοριςμζνθ περιοχι κοντά ςτον χρονομζτρθ. 
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3.4 Τποχρεϊςεισ του Αρχθγοφ 

3.4.1  Στθν Κατθγορία των Ηευγαριϊν και των Ομάδων, κάκε Ρλευρά θγείται από ζναν αρχθγό για 
κάκε αγϊνα. Το γράμμα ’’C” ορατό ςτον διαιτθτι πρζπει να υποδεικνφει ςτον διαιτθτι τον αρχθγό. 
Κάκε αρχθγόσ, ςωματείο ι χϊρα είναι υπεφκυνοι να προμθκεφςουν το “C”. Ο αρχθγόσ κα ενεργεί 
ςαν εκπρόςωποσ τθσ Ομάδασ/ Ηευγαριοφ και ζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

3.4.2 Εκπροςωπεί τθν Ομάδα/ Ηευγάρι ςτθν κλιρωςθ του νομίςματοσ και αποφαςίηει εάν κα 
παίξουν με τισ κόκκινεσ ι τισ μπλε μπάλεσ. 

3.4.3 Αποφαςίηει ποιο μζλοσ ςτθν Ομάδα/Ηευγάρι κα ρίξει κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πζναλτι. 

3.4.4 Καλεί για τεχνικό ι ιατρικό time out ι αντικατάςταςθ. Ο προπονθτισ μπορεί επίςθσ να 
καλζςει τεχνικό ι ιατρικό time out ι αντικατάςταςθ. 

3.4.5  Επιβεβαιϊνει τθν απόφαςθ του διαιτθτι κατά τθ διαδικαςία του ςκορ.  

3.4.6 Συνεργάηεται με τον διαιτθτι ςε περίπτωςθ άκυρθσ περιόδου ι ςε περίπτωςθ διζνεξθσ.  

3.4.7 Υπογράφει το φφλλο αγϊνοσ ι αναγορεφει κάποιον να υπογράψει εκ μζρουσ του. Το άτομο 
που υπογράφει, πρζπει να υπογράψει με το δικό του/ τθσ όνομα. Πταν χρθςιμοποιείται 
θλεκτρονικό φφλλο αγϊνοσ, ο ακλθτισ επιβεβαιϊνει ότι ςυμφωνεί με κλικ ’’ΟΚ’’ ι δίνοντασ τθν 
ζγκριςι του ςτο άτομο που κρατά το ςκορ ι ςτον διαιτθτι να κάνει κλικ “OK” εκ μζρουσ του. 

3.4.8 Υποβάλλει τθν ζνςταςθ. Επίςθσ ο προπονθτισ ι ο Υπεφκυνοσ τθσ Αποςτολισ μποροφν να 
υποβάλλουν ζνςταςθ. 

3.5 Κανονιςμοί για τον Ακλθτικό Βοθκό 

Οι ακλθτζσ BC1, BC3 και οι BC4 που παίηουν με το πόδι, επιτρζπεται να ζχουν ζναν Ακλθτικό 
Βοθκό. Ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ των BC1 και των BC4 που παίηουν με το πόδι, πρζπει να βρίςκεται 
πίςω από το κουτί ρίψθσ και μπορεί να ειςζρχεται κακ’ υπόδειξθ του ακλθτι. Οι Ακλθτικοί Βοθκοί 
των BC3 πρζπει να βρίςκονται εντόσ του κουτιοφ ρίψθσ του ακλθτι και δεν επιτρζπεται να 
κοιτάηουν τθν περιοχι του παιχνιδιοφ κατά τθ διάρκεια των Ρεριόδων. Οι Ακλθτικοί Βοθκοί 
επιτελοφν κακικοντα όπωσ: 

 Ρροςαρμόηουν ι ςτακεροποιοφν το αμαξίδιο του ακλθτι- κακ’ υπόδειξθ του ακλθτι 

 Ρροςαρμόηουν τθν κζςθ του ακλθτι- κακ’ υπόδειξθ του ακλθτι 

 ολάρουν ι/και δίνουν τθ μπάλα ςτον ακλθτι - κακ’ υπόδειξθ του ακλθτι 

 Ρροςανατολίηουν τθ ράμπα (για τα BC3)- κακ’ υπόδειξθ του ακλθτι 

 Επιτελοφν ενζργειεσ ρουτίνασ πριν ι μετά τθ ρίψθ. 

 Μαηεφουν τισ μπάλεσ μετά από κάκε Ρερίοδο- μετά από παρακίνθςθ του διαιτθτι. 

Ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ δεν επιτρζπεται να ζχει άμεςθ ςωματικι επαφι (δεν πρζπει ν’ αγγίηει 
κακόλου τον ακλθτι αναφ.: 15.8.5) με τον ακλθτι κατά τθ διάρκεια τθσ ρίψθσ, να βοθκά τον 
ακλθτι ωκϊντασ είτε προςαρμόηοντασ το αμαξίδιο ι τον δείκτθ. Ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ του BC3 δεν 
επιτρζπεται να κοιτάξει ςτθν περιοχι του παιχνιδιοφ κατά τθ διάρκεια μίασ Ρεριόδου (αναφ.: 
15.5.2, 15.6.5).  

3.6  Ο Προπονθτισ 

Ζνασ προπονθτισ ανά κατθγορία του παιχνιδιοφ επιτρζπεται να ειςζλκει ςτθν περιοχι 
Ρροκζρμανςθσ και ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, οι οποίεσ ζχουν οριςτεί για κάκε αγϊνα (αναφ.: 7.2,8.2). 
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Στθν Κατθγορία των Ατομικϊν, ο προπονθτισ δεν επιτρζπεται να ειςζλκει ςτον Α.Χ. Για τισ 
Κατθγορίεσ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν, ο προπονθτισ επιτρζπεται να ειςζλκει ςτον Α.Χ. μαηί 
με τθν Ομάδα ι το Ηευγάρι του. 

4. Ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ και μπάλασ 
Πλα τα αντικείμενα που είναι απαραίτθτα για τθ διεξαγωγι τθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ 
παρζχονται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι και πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τον Τεχνικό 
Επιτετραμμζνο τθσ BISFed κάκε εγκρικείςασ διοργάνωςθσ. 

Ο ζλεγχοσ του εξοπλιςμοφ (αναπθρικά αμαξίδια, ράμπεσ, δείκτεσ, γάντια, νάρκθκεσ, κλπ) και ο 
ζλεγχοσ ςτισ μπάλεσ πρζπει να διεξαχκεί ςτθν αρχι τθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ. Ο Επικεφαλισ 
Διαιτθτισ ι/και  το επιτελείο του κα διεξάγουν τουσ ελζγχουσ τθ χρονικι ςτιγμι που κα οριςτεί 
από τον Τεχνικό Επιτετραμμζνο. Ιδανικά, αυτι θ διαδικαςία κα διεξαχκεί 48 ϊρεσ πριν ξεκινιςει θ 
διοργάνωςθ. Οι μπάλεσ που δεν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ κα παρακρατθκοφν μζχρι το τζλοσ τθσ 
ακλθτικισ διοργάνωςθσ. Τα γάντια, οι νάρκθκεσ ι άλλεσ παρόμοιεσ ςυςκευζσ τισ οποίεσ ο ακλθτισ 
χρθςιμοποιεί ςτο γιπεδο χρειάηονται ζγγραφθ ζγκριςθ τθν οποία λαμβάνουν κατά τθν 
κατθγοριοποίθςθ και πρζπει να τθ φζρουν ςτον Ζλεγχο Εξοπλιςμοφ. Οι διαιτθτζσ πρζπει επίςθσ να 
ηθτοφν τθν ζγκριςθ αυτι κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. Οι ακλθτζσ που 
χρθςιμοποιοφν ςυςκευζσ επικοινωνίασ πρζπει να ζχουν τθν ζγκριςθ ςτον Ζλεγχο Εξοπλιςμοφ.  

Οι μπάλεσ τθσ διοργάνωςθσ, οι οποίεσ είναι μπάλεσ που παρζχονται από τθν ΟΕ, πρζπει επίςθσ να 
ελζγχονται ςε κάκε ακλθτικι διοργάνωςθ. 

4.1 Σο Γιπεδο 
Θ επιφάνεια πρζπει να είναι επίπεδθ και λεία (π.χ. γυαλιςμζνο ςκυρόδεμα, ξφλο, φυςικό ι 
ςυνκετικό καουτςοφκ). Θ επιφάνεια πρζπει να είναι κακαρι. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί τίποτα 
που να παρεμβαίνει ςτθν επιφάνεια του παιχνιδιοφ (για παράδειγμα, οποιουδιποτε είδουσ 
ποφδρα).  

Οι διαςτάςεισ του Γθπζδου είναι 12.5m x 6m με τθν περιοχι ρίψθσ να χωρίηεται ςε ζξι κουτιά 
ρίψθσ. Πλεσ οι μετριςεισ των ορίων μετριοφνται από τθν εςωτερικι πλευρά τθσ αντίςτοιχθσ 
γραμμισ. Οι γραμμζσ που διαχωρίηουν τα κουτιά ρίψθσ και ςχθματίηουν το ςταυρό μετριοφνται  ςε 
μια λεπτι γραμμι με τθν ταινία να κατανζμεται ομοιόμορφα ςε κάκε πλευρά του εν λόγω ςθμείου. 
Θ γραμμι  ρίψθσ και θ γραμμι V κα πρζπει να τοποκετθκοφν ςτθν μθ ζγκυρθ περιοχι για τθν Jack 
(αναφ.: Ραράρτθμα 3 – Σχζδιο Γθπζδου Boccia). 
 
Πλα τα ςθμάδια του γθπζδου πρζπει να είναι μεταξφ 1.9cm & 7cm πλάτοσ και πρζπει να είναι 
εφκολα αντιλθπτά. Για τθ ςιμανςθ των γραμμϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κολλθτικι ταινία. Θ 
φαρδιά ταινία, πλάτουσ 4cm-7cm  χρθςιμοποιείται για: εξωτερικζσ γραμμζσ, τθ γραμμι ριψθσ και 
τθ γραμμι V. Θ λεπτι ταινία  πλάτουσ 1.9cm – 2.6cm  χρθςιμοποιείται για: εςωτερικζσ γραμμζσ, τισ 
γραμμζσ που διαχωρίηουν τα κουτιά ρίψθσ, το κουτί ςτόχο και το ςταυρό. Οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ 
του κουτιοφ ςτόχου είναι 25cm x 25cm. Θ λεπτι ταινία πρζπει να τοποκετείται ζξω από τα 25cm  
του κουτιοφ ςτόχου. 

4.2  Πίνακασ Αποτελεςμάτων 

Ο πίνακασ αποτελεςμάτων τοποκετείται ςε ςθμείο όπου όλοι οι ακλθτζσ που παίρνουν μζροσ ςτον 
αγϊνα να μποροφν να τον βλζπουν. 

4.3 Εξοπλιςμόσ Χρονομζτρθςθσ 

 ‘Ππου είναι δυνατόν ο εξοπλιςμόσ χρονομζτρθςθσ πρζπει να είναι θλεκτρονικόσ.  
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4.4 Νεκρζσ Μπάλεσ 

Μία μπάλα Boccia θ οποία είναι εκτόσ ορίων πρζπει να τοποκετείται ςε μία βάςθ για νεκρζσ 
μπάλεσ, ι ζξω από τθ γραμμι των ορίων περίπου 1m από τθν περιοχι του παιχνιδιοφ, ϊςτε όλοι 
οι διαγωνιηόμενοι να μποροφν να δουν πόςεσ μπάλεσ ζχουν παιχτεί. 

4.5 Δείκτθσ Κόκκινου/ Μπλε Χρϊματοσ  

Ο δείκτθσ είναι μια χρωματιςτι ρακζτα που χρθςιμοποιείται από το διαιτθτι για να δείξει ποιά 
Ρλευρά (κόκκινθ ι μπλε) ρίχνει μετά. Ο διαιτθτισ χρθςιμοποιεί το δείκτθ και τα δάχτυλά του για 
να δείξει το ςκορ  ςτο τζλοσ κάκε Ρεριόδου και ςτο τζλοσ κάκε αγϊνα.  

4.6 υςκευζσ Μζτρθςθσ 

Τα πρότυπα μζτρθςθσ  χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ τθσ περιφζρειασ μιασ μπάλασ boccia. Οι 
μετροταινίεσ, οι διαβιτεσ, τα φίλερ, ο φακόσ ... χρθςιμοποιοφνται από τουσ διαιτθτζσ για να 
μετριςουν τισ αποςτάςεισ ςτο γιπεδο. 

4.7 Μπάλεσ Boccia 
Ζνα ςετ από μπάλεσ Boccia αποτελείται από ζξι κόκκινεσ, ζξι μπλε και μία άςπρθ τθν Jack. Οι 
μπάλεσ Boccia που χρθςιμοποιοφνται ςε εγκεκριμζνεσ διοργανϊςεισ πρζπει να πλθροφν τα 
κακοριςμζνα από τθ BISFed κριτιρια (αναφ.: 4.7.1, 4.7.2). 

Ο κάκε ακλθτισ ι Ρλευρά μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ δικζσ του χρωματιςτζσ μπάλεσ. Στθν 
κατθγορία των Ατομικϊν κάκε ακλθτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ δικι του Jack· ςτθν 
κατθγορία των Ομαδικϊν και των Ηευγαριϊν κάκε Ρλευρά πρζπει να χρθςιμοποιεί μόνο μία Jack. 

Οι μπάλεσ τθσ διοργάνωςθσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο από ακλθτζσ οι οποίοι δεν ζχουν 
φζρει τισ δικζσ τουσ μπάλεσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, ι από τουσ ακλθτζσ των οποίων οι μπάλεσ δεν 
πλθροφν τα κριτιρια του τυχαίου ελζγχου. 

4.7.1 Κριτιρια για τισ μπάλεσ Boccia 
Βάροσ: 275g +/- 12g 

Ρεριφζρεια: 270mm +/- 8mm 

Δεν απαιτοφνται εμπορικζσ ςθμάνςεισ ςτισ μπάλεσ, εφόςον πλθροφν τα παραπάνω κριτιρια. 
Οι μπάλεσ πρζπει να ζχουν ζνα ξεκάκαρο χρϊμα κόκκινο, μπλε και λευκό και πρζπει να είναι ςε 
καλι κατάςταςθ χωρίσ εμφανι κοψίματα. Δεν επιτρζπονται αυτοκόλλθτα πάνω ςτισ μπάλεσ. Ο 
Επικεφαλισ Διαιτθτισ και ο Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ κα λάβουν τθν τελικι απόφαςθ ςχετικά με το 
αν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυγκεκριμζνεσ μπάλεσ. 

 

4.7.2 Ζλεγχοσ Μπάλασ 
4.7.2.1 Το βάροσ κάκε μπάλασ πρζπει να ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ ηυγαριά ακριβείασ με 
απόκλιςθ 0.01g. 

4.7.2.2 Θ περιφζρεια τθσ μπάλασ κα ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ ζνα άκαμπτο περίγραμμα πάχουσ 
7-7.5mm το οποίο διακζτει 2 τρφπεσ: μία τρφπα με περιφζρεια 262mm (θ «μικρι» τρφπα) και μία 
με περιφζρεια 278mm (θ «μεγάλθ» τρφπα). Θ διαδικαςία ελζγχου είναι θ εξισ: 
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4.7.2.2.1 Κάκε μπάλα πρζπει να ελζγχεται ότι δεν περνάει από τθ μικρι τρφπα με το βάροσ τθσ, 
όταν  τοποκετείται απαλά ςτθν κορυφι αυτισ. 
4.7.2.2.2  Κάκε μπάλα πρζπει να ελζγχεται ότι περνάει από τθ μεγάλθ τρφπα. Κάκε μπάλα κα 
τοποκετείται απαλά ςτθν κορυφι τθσ μεγάλθσ τρφπασ. Θ μπάλα πρζπει να περάςει μζςα από τθ 
μεγάλθ τρφπα με το δικό τθσ βάροσ (δθλ. υπό τθ βαρφτθτα).  

4.7.2.3 Κάκε μπάλα κα ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ το ςυγκεκριμζνο Roll Test τθσ BISFed ϊςτε να 
εξαςφαλιςτεί κατά πόςο κυλάει κάτω από τθν επίδραςθ τθσ βαρφτθτασ απελευκερϊνοντασ τθ 
μπάλα κατά μικοσ μίασ αλουμινζνιασ ράμπασ μικουσ 290mm υπό κλιςθ 25 μοιρϊν από το 
οριηόντιο επίπεδο (+/- 0.5 μοίρεσ). Κάκε μπάλα πρζπει να κυλάει τουλάχιςτον 175mm ςτθν 
οριηόντια αλουμινζνια πλατφόρμα εξόδου πλάτουσ 100mm τθσ ςυςκευισ ελζγχου και κα 
κεωρθκεί ότι πζραςε τον ζλεγχο εάν κυλιςει ξεκάκαρα ςτθν οριηόντια πλατφόρμα εξόδου και 
εξζλκει από το τζλοσ αυτισ. Κάκε μπάλα κα μπορεί να ελζγχεται το πολφ τρεισ φορζσ και κα 
κεωρθκεί ότι απζτυχε εάν δεν εξζλκει από τθν οριηόντια πλατφόρμα εξόδου ςε καμία από τισ 
τρεισ προςπάκειεσ. Θ μπάλα θ οποία κα εξζλκει από τα πλάγια τθσ πλατφόρμασ εξόδου κα 
κεωρθκεί ότι απζτυχε. Εάν θ μπάλα περάςει με τθν πρϊτθ προςπάκεια θ δεφτερθ και θ τρίτθ 
προςπάκεια δεν είναι απαραίτθτεσ. Ραρομοίωσ, εάν αποτφχει ςτθν πρϊτθ προςπάκεια  αλλά 
περάςει ςτθ δεφτερθ προςπάκεια, θ τρίτθ προςπάκεια δεν πραγματοποιείται (ςτισ εγκεκριμζνεσ 
από τθν BISFed ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί ςε μία ςυςκευι Roll Test 
που ζχει εγκρικεί από τον ΕΔ με ζνα μοιρογνωμόνιο και να είναι μεταξφ 24.5 και 25.5 μοίρεσ). 
 

4.7.2.4 Ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ μπορεί να πραγματοποιιςει επιπλζον τυχαίουσ ελζγχουσ 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 4.7.2.1 - 4.7.2.3 κατά τθ διαδικαςία τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ ςε 
οποιοδιποτε αγϊνα. 

4.7.2.5 Κάκε μπάλα που αποτυγχάνει ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 4.7.2.1 - 4.7.2.3 κα 
απορρίπτεται και κα παρακρατείται από τον Επιδιαιτθτι μζχρι το τζλοσ τθσ ακλθτικισ 
διοργάνωςθσ· ϊςτε θ μπάλα να μθν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ακλθτικισ 
διοργάνωςθσ. 

5. Βοθκθτικζσ υςκευζσ 
Οι Βοθκθτικζσ Συςκευζσ, όπωσ οι ράμπεσ και οι δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ ακλθτζσ 
τθσ κατθγορίασ BC3, υπόκεινται ςε ζγκριςθ ςτον ζλεγχο εξοπλιςμοφ κάκε ακλθτικισ διοργάνωςθσ. 
Τα γάντια και οι νάρκθκεσ που χρθςιμοποιοφνται από οποιονδιποτε ακλθτι πρζπει να ζχουν 
ζγκριςθ από τθν κατθγοριοποίθςθ και να επιδεικνφονται ςτον ζλεγχο εξοπλιςμοφ. 

5.1 Μια ράμπα όταν τοποκετείται πλάγια  ςτο ζδαφοσ ακουμπϊντασ τθ μια  πλευρά τθσ κάτω,  
πρζπει να χωράει ςε μια περιοχι που είναι 2,5m x 1m. Οι ράμπεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 
εξαρτθμάτων, επεκτάςεων και βάςεων, πρζπει να επεκτακοφν ςτθν πλθρζςτερθ κζςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ μζτρθςθσ. 
 

5.2 Μια ράμπα δεν μπορεί να περιζχει καμία μθχανικι ςυςκευι που κα βοθκοφςε τθν προϊκθςθ, 
επιτάχυνςθ ι επιβράδυνςθ τθσ μπάλασ ι να διευκολφνει τον προςανατολιςμό τθσ ράμπασ (δθλ. 
λζιηερ, αλφάδια, φρζνα, ςυςκευζσ ςτόχευςθσ, ςτόχαςτρα κ.λπ.). Τζτοιεσ μθχανικζσ ςυςκευζσ δεν 
επιτρζπονται ςτθν Αίκουςα Κλιςεων ι ςτον Αγωνιςτικό Χϊρο. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ 
ανυψωμζνθσ βάςθσ που χρθςιμοποιείται για παρατιρθςθ. Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για  
παρατιρθςθ / ςτόχευςθ / προςανατολιςμό τθσ ράμπασ ζνα ςτακερό ι προςωρινό εξάρτθμα 
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προςάρτθςθσ ςτθ ράμπα. Μόλισ ο ακλθτισ απελευκερϊςει τθν μπάλα, τίποτα δεν πρζπει να 
παρεμποδίηει τθν μπάλα με οποιονδιποτε τρόπο. 
 
5.3 Κατά τθ ρίψθ τθσ  μπάλασ, θ ράμπα δεν μπορεί να προεξζχει τθσ γραμμισ ρίψθσ. 
 
5.4 Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτο μικοσ του δείκτθ τθσ κεφαλισ, του ςτόματοσ ι του βραχίονα 
(αναφ.: 15.8.4 ο δείκτθσ πρζπει να προςδεκεί απευκείασ ςτο κεφάλι, ςτο ςτόμα ι ςτο βραχίονα 
του ακλθτι). 
 
5.5 Αφοφ ο διαιτθτισ δϊςει τθν Jack και πριν ρίξει τθν Jack, ο ακλθτισ που ρίχνει πρζπει να 
μετακινιςει εμφανϊσ τθ ράμπα του τουλάχιςτον 20 cm προσ τα αριςτερά και 20cm προσ τα δεξιά 
(αναφ .: 15.8.10). 
Για κάκε ιςόπαλθ περίοδο, τόςο  ςτα ατομικά όςο και ςτα ηευγάρια, κάκε ακλθτισ πρζπει να 
κινιςει τθ ράμπα 20cm προσ τα αριςτερά και 20cm προσ τα δεξιά πριν ρίξει τθν πρϊτθ μπάλα, 
αλλά αφοφ ο διαιτθτισ υποδείξει ότι είναι θ ςειρά τουσ (αναφ.: 13.5) . Θ ράμπα πρζπει επίςθσ να 
μετακινθκεί 20cm προσ τθν κάκε πλευρά  κάκε φορά πριν από οποιαδιποτε εκτζλεςθ πζναλτι. 
Οι ακλθτζσ που ζχουν μπάλεσ που απομζνουν για να ρίξουν πρζπει να αναπροςανατολίςουν τθν 
ράμπα πριν εκτελζςουν  τθ ρίψθ τουσ, κάνοντασ  τθν μετακίνθςθ των 20cm όταν αυτοί ι ο 
ςυμπαίκτθσ τουσ επιςτρζφουν από τον αγωνιςτικό χϊρο. Αν ο ακλθτισ δεν ζχει μπάλεσ, δεν 
χρειάηεται να κάνει αυτι τθν μετακίνθςθ (αναφ.: 15.8.10). 
Δεν απαιτείται θ μετακίνθςθ  τθσ ράμπασ μεταξφ των άλλων ρίψεων. 

 
5.6 Ζνασ ακλθτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει περιςςότερεσ από μία ράμπεσ ι / και δείκτεσ κατά τθ 
διάρκεια ενόσ αγϊνα. Πλεσ οι βοθκθτικζσ ςυςκευζσ πρζπει να παραμείνουν ςτο κουτί του ακλθτι 
για ολόκλθρθ τθν Ρερίοδο. Εάν ο ακλθτισ επικυμεί να χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε αντικείμενα 
(μπουκάλια, ηακζτεσ, καρφίτςεσ, ςθμαίεσ ...) ι άλλο εξοπλιςμό (δείκτθ, ράμπα ι επζκταςθ ράμπασ 
...) κατά τθ διάρκεια μιασ περιόδου, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να βρίςκονται ςτο κουτί ρίψθσ του 
αγωνιηόμενου ακλθτι από τθν αρχι τθσ Ρεριόδου. Αν ζνα αντικείμενο βγει από το κουτί ρίψθσ του 
ακλθτι κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, ο διαιτθτισ κα κρίνει ςφμφωνα με τον κανονιςμό 15.6.1, 
15.6.4. 
 
5.7 Αν μια ράμπα ςπάςει κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ο χρόνοσ πρζπει να ςταματιςει και ο 
ακλθτισ κα λάβει ζνα τεχνικό time out δζκα (10) λεπτϊν για να επιδιορκϊςει τθν ράμπα. Σε 
αγϊνα με ηευγάρια, ζνασ ακλθτισ μπορεί να μοιράηεται ράμπεσ με τον ςυμπαίκτθ του ι/και τον 
αναπλθρωματικό του. Μια ράμπα αντικατάςταςθσ μπορεί να τοποκετθκεί μεταξφ των περιόδων 
(ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ πρζπει να ενθμερωκεί για αυτό). 
 

5.8 Οι ακλθτζσ για τουσ οποίουσ κεωρείται απαραίτθτθ θ χριςθ γαντιϊν ι /και περικαρπίων, 
πρζπει να ζχουν τεκμθριωμζνθ ζγκριςθ για τθ χριςθ αυτϊν των αντικειμζνων από τθν 
κατθγοριοποίθςθ. 
 

6. Αναπθρικά Αμαξίδια  
6.1 Τα αγωνιςτικά αναπθρικά αμαξίδια πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο κλαςςικά. Μποροφν 
επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν θλεκτρικά. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτο φψοσ κακίςματοσ για τουσ 
ακλθτζσ BC3, εφόςον παραμζνουν κακιςμζνοι. Για όλουσ τουσ άλλουσ ακλθτζσ το μζγιςτο φψοσ 
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κακίςματοσ είναι 66cm από το ζδαφοσ μζχρι το χαμθλότερο ςθμείο όπου ο γλουτόσ του ακλθτι 
ζρχεται ςε επαφι με το μαξιλάρι του κακίςματοσ. 
 
6.2 Εάν ζνα αναπθρικό αμαξίδιο ςπάςει κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ο χρόνοσ πρζπει να 
ςταματιςει και ο ακλθτισ κα λάβει τεχνικό time out δζκα (10) λεπτϊν για επιςκευζσ. Εάν το 
αναπθρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να επιςκευαςτεί, ο ακλθτισ πρζπει να ςυνεχίςει να παίηει ι να 
χάςει τον αγϊνα όπωσ ςε περίπτωςθ απουςίασ του (αναφ.: 11.8).  
 
6.3 Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, αποφαςίηουν ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ ςε ςυνεργαςία με τον Τεχνικό 
Επιτετραμμζνο. Θ απόφαςι τουσ είναι τελικι. 

7. Προκζρμανςθ  
7.1 Ρριν από τθν ζναρξθ κάκε παιχνιδιοφ οι ακλθτζσ μπορεί να κάνουν προκζρμανςθ ςε 
ςχεδιαςμζνθ Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ. H Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά 
από τουσ ακλθτζσ που ςφμφωνα με το πρόγραμμα κα παίξουν το επόμενο παιχνίδι. Ακλθτζσ, 
προπονθτζσ και Ακλθτικοί Βοθκοί, μπαίνουν ςτθν Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ ςτο προκακοριςμζνο 
γιπεδο, μζςα ςτο χρόνο που ζχει κακοριςτεί για αυτοφσ. 

7.2 Οι ακλθτζσ μπορεί να ςυνοδεφονται ςτθν Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ από άτομα που ο μζγιςτοσ 
αρικμόσ του ορίηεται ωσ εξισ:  

 BC1: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

 BC2: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

 BC3: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

 BC4: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

 Ηευγάρι BC3: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ ανά ακλθτι  

 Ηευγάρι BC4: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

 Ομάδα (BC1/2): 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

7.3 Αν είναι απαραίτθτο, ζνασ μεταφραςτισ και ζνασ φυςικοκεραπευτισ ανά χϊρα μπορεί να μπει 
ςτθν περιοχι Ρροκζρμανςθσ. Αυτά τα άτομα δεν κα βοθκοφν ςτθν προπονθτικι διαδικαςία.  

8. Αίκουςα Κλιςθσ 
8.1 Στθν είςοδο τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ, ςε ευδιάκριτο ςθμείο, τοποκετείται επίςθμο ρολόι τθσ 

διοργάνωςθσ. 

8.2 Ο ανϊτατοσ αρικμόσ ςυνοδϊν των ακλθτϊν  ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ορίηεται ωσ εξισ: 

 BC1: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

 BC2: 1 προπονθτισ 

 BC3: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

 BC4: 1 προπονθτισ, (1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ, αν ο ακλθτισ παίηει με το πόδι) 

 Ηευγάρι BC3: 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ ανά ακλθτι 

 Ηευγάρι BC4: 1 προπονθτισ (1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ, αν ο ακλθτισ παίηει με το πόδι) 

 Ομάδα (BC1/2) : 1 προπονθτισ, 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ 

8.3 Ρριν τθν είςοδο ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, κάκε ακλθτισ και κάκε  Ακλθτικόσ Βοθκόσ πρζπει να 

επιδείξει τον αρικμό με τον οποίο αγωνίηεται και τθν διαπίςτευςι τουσ. Οι προπονθτζσ πρζπει να 
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επιδείξουν τθν διαπίςτευςι τουσ. Οι αρικμοί των ακλθτϊν τοποκετοφνται ςτο ςτικοσ ι ςτο πόδι 

του ακλθτι( μπροςτά). Οι Ακλθτικοί Βοθκοί πρζπει να ζχουν τον αρικμό τουσ, που αντιςτοιχεί ςτον 

παίκτθ του οποίου είναι βοθκοί, ςτθν πλάτθ. Αν τα παραπάνω δεν τθροφνται αυτό κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν άρνθςθ ειςόδου ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. 

8.4 Επιβεβαίωςθ ειςόδου  γίνεται  ςτο γραφείο τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ, το οποίο βρίςκεται ςτθν 

είςοδο τθσ Αίκουςασ. Θ Ρλευρά που δεν παρουςιάηεται ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ εγκαίρωσ,  χάνει το 

παιχνίδι. 

8.4.1 Για τα Ατομικά παιχνίδια, όλοι οι ακλθτζσ πρζπει να μπουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ςτο χρονικό 

διάςτθμα  μεταξφ τριάντα (30) λεπτϊν ζωσ δεκαπζντε (15) λεπτϊν πριν τθν επίςθμθ ζναρξθ του 

αγϊνα. 

8.4.2 Για τισ Ομάδεσ και τα Ηευγάρια οι ακλθτζσ πρζπει να μπουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ςτο χρονικό 

διάςτθμα  μεταξφ ςαράντα πζντε (45) λεπτϊν ζωσ είκοςι (20) λεπτϊν πριν τθν επίςθμθ ζναρξθ του 

αγϊνα. 

8.4.3 Κάκε Ρλευρά (Ατομικό, Ηευγάρια ι Ομάδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων προπονθτϊν και 

Ακλθτικϊν Βοθκϊν) πρζπει να μπαίνουν τθν Αίκουςα Κλιςθσ όλοι  μαηί και να φζρνουν όλο τον 

εξοπλιςμό τουσ και τισ μπάλεσ τουσ. Κάκε Ρλευρά πρζπει να φζρνει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ μόνο τα 

πράγματα που είναι απαραίτθτα για τον αγϊνα. 

8.5 Από τθ ςτιγμι τθσ επιβεβαιωμζνθσ ειςόδου ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ακλθτζσ, προπονθτζσ, 

Ακλθτικοί Βοθκοί, δεν φεφγουν από αυτιν. Αν αποχωριςουν δεν επιτρζπεται να ξαναμποφν και 

δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα (εξαίρεςθ αποτελεί το 8.13). Οποιαδιποτε άλλθ 

εξαίρεςθ εξετάηεται από τον Επιδιαιτθτι και τον Τεχνικό Επιτετραμμζνο των αγϊνων. 

8.6 Πλεσ οι Ρλευρζσ μετά τθν είςοδο τουσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ πρζπει να παραμζνουν ςτον 

προςχεδιαςμζνο χϊρο. Αν ζνασ ακλθτισ παίηει ςυνεχόμενα παιχνίδια ο προπονθτισ ι ο Αρχθγόσ 

Αποςτολισ μπορεί με τθν άδεια του Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου των αγϊνων να κάνει επιβεβαίωςθ 

ειςόδου του ακλθτι για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό περιλαμβάνει και τα playoff  παιχνίδια όπου δεν 

υπάρχει χρόνοσ για τθν Αίκουςα Κλιςθσ. 

8.7 Στθν κακοριςμζνθ ϊρα που κλείνει θ είςοδοσ τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ κανζνα άτομο ι εξοπλιςμόσ 

ι μπάλεσ δεν  μποροφν να μπουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ και να ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα 

(εξαιρζςεισ εξετάηονται από τον Επιδιαιτθτι ι/και τον Τεχνικό Επιτετραμμζνο των αγϊνων). 

8.8 Οι διαιτθτζσ μπαίνουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ για να προετοιμάςουν τον αγϊνα το αργότερο με 

το κλείςιμο τθσ ειςόδου τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ.  

8.9 Οι διαιτθτζσ μπορεί να ηθτιςουν από τουσ ακλθτζσ να επιδείξουν τον αγωνιςτικό τουσ αρικμό, 

τθ διαπίςτευςι τουσ κακϊσ και κάποιο ζγγραφο που τουσ ζχει δοκεί κατά τθν κατθγοριοποίθςθ 

τουσ.  
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8.10 Ο ζλεγχοσ του εξοπλιςμοφ, των μπαλϊν, των ραμπϊν, κακϊσ και θ ρίψθ του νομίςματοσ 

πρζπει να διεξάγεται ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. Οποιοδιποτε κομμάτι του εξοπλιςμοφ κεωρθκεί 

ακατάλλθλο κατά τον ζλεγχο, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο γιπεδο, εκτόσ αν θ Ρλευρά μπορεί 

άμεςα να κάνει τθν επιδιόρκωςθ που χρειάηεται ϊςτε να γίνει κατάλλθλο. 

8.11 ίψθ νομίςματοσ – ο διαιτθτισ ρίχνει το νόμιςμα και θ Ρλευρά που το κερδίηει διαλζγει αν κα 

παίξει με κόκκινα ι μπλε. Θ Ρλευρά μπορεί να ελζγξει τισ μπάλεσ τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ πριν ι 

μετά τθ ρίψθ του νομίςματοσ.  

8.12 Οι μπάλεσ τθσ διοργάνωςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ακλθτζσ που δεν φζρνουν  

δικζσ τουσ  μπάλεσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ι από ακλθτζσ που οι μπάλεσ τουσ δεν πλθροφν τα 

κριτιρια  ςτον τυχαίο ζλεγχο. 

8.13 Αν παρουςιαςτεί μια κακυςτζρθςθ ςτο πρόγραμμα ενϊ θ Αίκουςα Κλιςθσ ζχει ανοίξει, ο 

Επικεφαλισ Διαιτθτισ ι ο Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ μπορεί να ςυμφωνιςουν ςε αίτθμα χριςθσ τθσ 

τουαλζτασ κάτω από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 Θ αντίπαλθ Ρλευρά πρζπει να ενθμερωκεί 

 Ζνα μζλοσ του προςωπικοφ πρζπει να ςυνοδζψει τον ακλθτι 

 Ο ακλθτισ πρζπει να επιςτρζψει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ πριν ξεκινιςει θ είςοδοσ 

των ακλθτϊν ςτον Αγωνιςτικό Χϊρο. Αν δεν επιςτρζψει εγκαίρωσ θ Ρλευρά χάνει 

το παιχνίδι αν δεν ζχει τον απαραίτθτο αρικμό ακλθτϊν για να ςυνεχίςει. 

 

8.14 Ο κανονιςμόσ 8.4 δεν ιςχφει αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςτθν Οργανωτικι  Επιτροπι. Αν για 

οποιαδιποτε λόγω υπάρχει κακυςτζρθςθ ςτο πρόγραμμα θ Οργανωτικι Επιτροπι πρζπει να 

ενθμερϊςει τουσ Αρχθγοφσ Αποςτολϊν όςο πιο ςφντομα γίνεται. 

8.15 Οι μεταφραςτζσ μποροφν να μπουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ αν τουσ ηθτθκεί από το διαιτθτι. Ο 
μεταφραςτισ πρζπει να βρίςκεται ςε ζνα χϊρο ζξω από τθν Αίκουςα Κλιςθσ πριν από τθν ζναρξθ 
κάκε αγϊνα ϊςτε να είναι διακζςιμοσ να μπει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. 

9. Συχαίοσ Ζλεγχοσ Εξοπλιςμοφ  
9.1 Ο εξοπλιςμόσ υπόκειται ςε τυχαίουσ ελζγχουσ ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διάρκεια μιασ 
ακλθτικισ διοργάνωςθσ  κατά τθ διακριτικι ευχζρεια του Επιδιαιτθτι. 

9.2 Οι μπάλεσ που δεν πλθροφν τα κριτιρια του κανονιςμοφ 4.7.1, 4.7.2 κα καταςχεκοφν μζχρι το 
τζλοσ τθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ. Ο διαιτθτισ κα καταγράψει τθν απορριφκείςα μπάλα/εσ ςτο 
φφλλο αγϊνοσ. Οι ακλθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αντικαταςτιςουν τθ/τισ  μπάλα/εσ με 
μπάλα/εσ τθσ διοργάνωςθσ τθν παροφςα ςτιγμι. Μετά τον αγϊνα, αυτζσ οι μπάλεσ τθσ 
διοργάνωςθσ κα επιςτραφοφν ςτον διαιτθτι. Εάν ζνασ ακλθτισ φζρει πάρα πολλζσ μπάλεσ ςτθν 
Αίκουςα Κλιςθσ, οι επιπλζον μπάλεσ κα καταςχεκοφν μζχρι το τζλοσ του competition (του 
ςυνόλου  των ατομικϊν ι του ςυνόλου των ομαδικϊν παιχνιδιϊν). 

‘Οι Επιπλζον μπάλεσ’ που κα καταςχεκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςτθν Αίκουςα 
Κλιςθσ, αλλά πλθροφν κατά τα άλλα τα κριτιρια, μποροφν να ανακτθκοφν για ζνα επόμενο 
competition (ςφνολο ατομικϊν ι ςφνολο ομαδικϊν παιχνιδιϊν) ςτθν ίδια ακλθτικι διοργάνωςθ. 
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Αυτζσ μποροφν να ηθτθκοφν μετά τθ λιξθ του competition (ςυνόλου των ατομικϊν ι του ςυνόλου 
των ομαδικϊν παιχνιδιϊν). 

9.3 Σε περίπτωςθ που μία ι περιςςότερεσ μπάλεσ αποτφχουν ςτον τυχαίο ζλεγχο, ο ακλθτισ κα 
λάβει μία κίτρινθ κάρτα ςφμφωνα με τον κανονιςμό 15.9.3. Εάν ζνασ ακλθτισ ζχει παραπάνω από 
μία μπάλεσ που αποτυγχάνουν ςτον ίδιο τυχαίο ζλεγχο, κα λάβει μόνο μία κίτρινθ κάρτα.  

9.4 Εάν οι μπάλεσ ι ο εξοπλιςμόσ (αναπθρικό αμαξίδιο, ράμπα, γάντια, νάρκθκεσ και άλλεσ 
ςυςκευζσ) ενόσ ακλθτι δεν πλθροφν τα κριτιρια ςε μία δεφτερθ περίπτωςθ ςτον τυχαίο ζλεγχο, 
αυτόσ ο ακλθτισ κα λάβει μία 2θ κίτρινθ κάρτα και κα αποκλειςτεί από το ςυγκεκριμζνο αγϊνα 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό 15.9.2 και 15.9.3 

9.5 Πταν μία μπάλα/εσ απορριφκεί, ο ακλθτισ μπορεί να ηθτιςει τον τφπο τθσ/των μπάλα/ων  τθσ 
διοργάνωςθσ που κα λάβει (ςκλθρι, μεςαία ι μαλακι) εάν είναι διακζςιμεσ. Θα του δοκοφν οι 
αντίςτοιχεσ  μπάλεσ, αλλά δεν μπορεί να τισ επιλζξει ο ίδιοσ. 

9.6 Οι ακλθτζσ και οι προπονθτζσ μποροφν να παρακολουκιςουν τον τυχαίο ζλεγχο. Εάν ζνα 
αντικείμενο αποτφχει, ο διαιτθτισ πρζπει να καλζςει τον Επιδιαιτθτι να επαναλάβει τθν 
αξιολόγθςθ. Οι τυχαίοι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ / ι ςτο 
γιπεδο κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 

9.7 Για τουσ ακλθτζσ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν πρζπει να διευκρινιςτοφν ο εξοπλιςμόσ και 
οι μπάλεσ του κάκε ακλθτι ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ζτςι ϊςτε εάν αντικείμενο αποτφχει ςτον τυχαίο 
ζλεγχο, να μπορεί να ςυςχετιςτεί ςωςτά με τον ςωςτό ακλθτι. Εάν δεν διευκρινιςτεί ο ιδιοκτιτθσ, 
θ κίτρινθ κάρτα κα δοκεί ςτον αρχθγό (αναφ.: 15.9.2). 

10. Σο Παιχνίδι 

Θ προετοιμαςία για τον αγϊνα ξεκινά ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. 

10.1 Προκζρμανςθ ςτο γιπεδο 

Με τθν είςοδό τουσ οι ακλθτζσ τοποκετοφνται ςτα ειδικά κακοριςμζνα κουτιά ρίψθσ.  Ο διαιτθτισ 
κα υποδείξει τθν ζναρξθ τθσ προκζρμανςθσ των 2 λεπτϊν, όπου κάκε Ρλευρά μπορεί να ρίξει 
μζχρι 7 μπάλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Jack). Οι αναπλθρωματικοί δεν επιτρζπεται να 
ρίξουν μπάλεσ ςτθν προκζρμανςθ. 

Θ προκζρμανςθ τελειϊνει είτε όταν και οι δφο Ρλευρζσ ζχουν ρίξει και τισ 7 μπάλεσ, είτε όταν 
παρζλκουν τα 2 λεπτά, ό,τι προκφψει νωρίτερα. 

10.2 Ρίχνοντασ τθ Jack 

Κατά τθ ρίψθ οποιαςδιποτε μπάλασ (Jack, κόκκινθσ, ι μπλε), οι ακλθτζσ πρζπει να διατθροφν όλο 
τον εξοπλιςμό τουσ, μπάλεσ και υπάρχοντα, μζςα ςτο κουτί ρίψθσ τουσ. Για τουσ ακλθτζσ BC3,  
ςυμπεριλαμβάνονται και οι ΑΒ. 

10.2.1 Θ Ρλευρά που ζχει τισ κόκκινεσ μπάλεσ, ξεκινά πάντα τθν πρϊτθ Ρερίοδο.  

10.2.2 Ο ακλθτισ μπορεί να ρίξει τθ Jack μόνο αφοφ ο διαιτθτισ υποδείξει ότι  είναι θ ςειρά τθσ 
δικισ του Ρλευράσ.  

10.2.3. Θ Jack πρζπει να καταλιξει εντόσ τθσ περιοχισ όπου κεωρείται ζγκυρθ για τθ  Jack. 
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10.3 Θ Jack Φάουλ  
10.3.1 Θ Jack κα είναι φάουλ αν: 

  Αν κατά τθ ρίψθ τθσ  καταλιξει ςε περιοχι μθ ζγκυρθ για τθ Jack. 

 ιχκεί και καταλιξει εκτόσ ορίων γθπζδου. 

  Διαπράττεται παράβαςθ από τον ακλθτι που ρίχνει τθ Jack. Θα δοκεί θ ποινι που 
προβλζπεται ςφμφωνα με τον κανονιςμό 15.1-15.11.   

10.3.2 Αν θ Jack είναι φάουλ, τότε αυτι δίνεται ςτον ακλθτι που κα τθν ζριχνε ςτθν επόμενθ 
Ρερίοδο. Αν θ Jack είναι φάουλ ςτθν τελευταία Ρερίοδο, δίνεται ςτον ακλθτι που φυςιολογικά 
ζπρεπε να ζχει ρίξει τθ Jack ςτθν πρϊτθ Ρερίοδο. Θ ρίψθ τθσ Jack κα ςυνεχιςτεί προοδευτικά κατά 
ςειρά μζχρι να καταλιξει ςε περιοχι ζγκυρθ, για τθ Jack εντόσ του γθπζδου. 

10.3.3 Πταν θ Jack είναι φάουλ, θ επόμενθ Ρερίοδοσ κα ξεκινιςει όπωσ κα γινόταν αν το φάουλ 
δεν είχε διαπραχκεί και τθ Jack κα ρίξει ο ακλθτισ που επρόκειτο να ρίξει κανονικά.                                                                                                                                                                                     

10.4 Ρίχνοντασ τθν πρϊτθ μπάλα εντόσ του γθπζδου 

10.4.1 Ο ακλθτισ που ρίχνει τθ Jack είναι και αυτόσ που κα ρίξει τθν πρϊτθ χρωματιςτι μπάλα 
(αναφ.: 15.8.9).  

10.4.2 Αν θ μπάλα βρεκεί εκτόσ ορίων ι αφαιρεκεί λόγω παράβαςθσ, θ ίδια Ρλευρά κα ςυνεχίςει 
τισ ρίψεισ, είτε μζχρι μία μπάλα να βρεκεί ςτθν περιοχι του παιχνιδιοφ, είτε μζχρι να εξαντλθκοφν 
όλεσ οι μπάλεσ τθσ. Στισ Κατθγορίεσ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν, οποιοςδιποτε ακλθτισ που 
ανικει ςτθν Ρλευρά που παίηει, μπορεί να ρίξει τθ δεφτερθ ( 2θ ) χρωματιςτι μπάλα ςτθν περιοχι 
του παιχνιδιοφ. 

10.5 Ρίχνοντασ τθν πρϊτθ αντίπαλθ μπάλα                                          

10.5.1 Θ αντίπαλθ Ρλευρά ζχει ςειρά. 

10.5.2 Αν θ μπάλα βρεκεί εκτόσ ορίων ι αφαιρεκεί λόγω παράβαςθσ, θ ίδια Ρλευρά κα ςυνεχίςει 
τισ ρίψεισ, είτε μζχρι μία μπάλα να βρεκεί ςτθν περιοχι του παιχνιδιοφ, είτε μζχρι να εξαντλθκοφν 
όλεσ οι μπάλεσ τθσ. Στισ Κατθγορίεσ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν, οποιοςδιποτε ακλθτισ, 
μπορεί να ρίξει τθ δεφτερθ ( 2θ ) χρωματιςτι μπάλα. 

10.6 Ρίχνοντασ τισ υπόλοιπεσ μπάλεσ 

10.6.1 Θ Ρλευρά που πρόκειται να ρίξει μετά, είναι αυτι που θ μπάλα τθσ δεν είναι θ κοντινότερθ 
ςτθ Jack, εκτόσ και αν ζχουν ρίξει όλεσ τισ μπάλεσ τουσ. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ κα ρίξει θ άλλθ 
Ρλευρά. Θ διαδικαςία αυτι κα ςυνεχιςτεί μζχρι και οι δφο Ρλευρζσ να ρίξουν όλεσ τουσ τισ 
μπάλεσ. 

10.6.2 Αν ζνασ ακλθτισ αποφαςίςει να μθν ρίξει τισ υπόλοιπεσ μπάλεσ του, ενθμερϊνει το 
διαιτθτι ότι δεν επικυμεί να ρίξει άλλεσ μπάλεσ για τθν τρζχουςα Ρερίοδο. Οι υπολειπόμενεσ 
μπάλεσ κα δθλωκοφν ωσ Νεκρζσ Μπάλεσ. Οι  BNT ( Balls Not Thrown ) κα καταγραφοφν ςτο φφλλο 
αγϊνοσ.    

10.7 Ολοκλιρωςθ Περιόδου 
10.7.1 Αν ζχουν ριφκεί όλεσ οι μπάλεσ και δεν υπάρχουν πζναλτι να εκτελεςκοφν, ο διαιτθτισ κα 
ανακοινϊςει προφορικά το ςκορ και μετά, ’’ Τζλοσ Ρεριόδου’’ (αναφ.: 11). Από εκείνθ τθ ςτιγμι, 

επιτρζπεται ςτουσ Ακλθτικοφσ Βοθκοφσ των BC3 να γυρίςουν προσ τθν περιοχι του παιχνιδιοφ.    
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10.7.2 Αν υπάρχουν μπάλεσ πζναλτι, αφοφ γνωςτοποιθκεί  το ςκορ τθσ Ρεριόδου και 
επιβεβαιωκεί με τουσ ακλθτζσ ι τουσ αρχθγοφσ, ο διαιτθτισ αδειάηει  θ περιοχι του παιχνιδιοφ (ο 
κριτισ γραμμϊν μπορεί να τον βοθκιςει). Θ Ρλευρά που κζρδιςε τθ μπάλα  πζναλτι κα διαλζξει 
μία (1) από τισ χρωματιςτζσ τθσ μπάλεσ, θ οποία πρζπει να ειςζλκει ςτο κουτί ςτόχου που 
βρίςκεται ςτο ςταυρό. Ο διαιτθτισ κα ανακοινϊςει προφορικά το τελικό  ςκορ (αναφ.: 11) και 
μετά ’’ Τζλοσ Ρεριόδου’’. Οι Ακλθτικοί Βοθκοί των BC3 μποροφν να γυρίςουν το πρόςωπό τουσ 
ςτθν περιοχι του παιχνιδιοφ. Το ςυνολικό ςκορ τθσ Ρεριόδου καταγράφεται ςτο φφλλο αγϊνοσ. 

10.7.3 Στθν τελευταία Ρερίοδο ενόσ αγϊνα αν ζχουν ριφκεί όλεσ οι μπάλεσ και ο νικθτισ είναι 
προφανισ, δεν επιςφρεται πζναλτι αν ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ ι ο προπονθτισ πανθγυρίςουν. Το ίδιο 
ιςχφει και για τισ βολζσ του πζναλτι.   

10.7.4 Οι Ακλθτικοί Βοθκοί και οι προπονθτζσ, επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτθν περιοχι του 
παιχνιδιοφ μόνο κακ’ υπόδειξθ του διαιτθτι (αναφ.: 15.9.7) ςτο τζλοσ τθσ Ρεριόδου, όταν ο 
διαιτθτισ ανακοινϊςει ’’Ζνα λεπτό!’’ τθν ϊρα που ςθκϊνει τθ Jack .  

10.8 Προετοιμαςία για τισ επόμενεσ Περιόδουσ , για Όλεσ τισ Κατθγορίεσ 

Ο διαιτθτισ επιτρζπει μζγιςτο όριο ενόσ λεπτοφ μεταξφ των Ρεριόδων. Το ζνα λεπτό ξεκινά όταν ο 
διαιτθτισ ςθκϊςει τθ Jack από το δάπεδο και ανακοινϊςει ’’ Ζνα Λεπτό ’’. Οι Ακλθτικοί Βοθκοί 
ι/και ο διαιτθτισ με τον κριτι γραμμϊν και οι προπονθτζσ (μόνο ςτισ Κατθγορίεσ των  Ομάδων και 
των Ηευγαριϊν) κα μαηζψουν τισ μπάλεσ για τθν ζναρξθ τθσ επόμενθσ Ρεριόδου. Μετά από 45 
δευτερόλεπτα ο διαιτθτισ κα φωνάξει ’’15 δευτερόλεπτα!’’. Στο ζνα λεπτό ο διαιτθτισ κα φωνάξει 
’’ Τζλοσ Χρόνου! ’’. Πλεσ οι ενζργειεσ τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ πρζπει να ςταματιςουν όταν ο 
διαιτθτισ δϊςει τθν Jack ςτον ακλθτι που είναι θ ςειρά του να τθ ρίξει. Ο διαιτθτισ φωνάηει 
’’Jack! ’’. Αν θ αντίπαλθ Ρλευρά δεν είναι ζτοιμθ κα πρζπει να περιμζνει μζχρι ο διαιτθτισ να 
υποδείξει πωσ είναι θ δικι τθσ ςειρά να ρίξει. Τότε μπορεί να ςυνεχίςει τθν προετοιμαςία.  

Οι ακλθτζσ πρζπει να βρίςκονται ςτα δικά τουσ κουτιά ρίψθσ, οι Ακλθτικοί Βοθκοί και οι 
προπονθτζσ (για τισ Ομάδεσ και τα Ηευγάρια) πρζπει να βρίςκονται ςτθ δικι τουσ αντίςτοιχθ 
κακοριςμζνθ περιοχι όταν ο διαιτθτισ φωνάξει ’’ Τζλοσ Χρόνου! ’’ ,αλλιϊσ κα λάβουν κίτρινθ 
κάρτα για κακυςτζρθςθ του αγϊνα (αναφ. : 15.9.4).  

10.9 Ρίχνοντασ τισ μπάλεσ  

10.9.1 Κατά τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ο ακλθτισ πρζπει να ακουμπάει  τουλάχιςτον τον ζνα 
γλουτό ςτο αμαξίδιο/ςκοφτερ. Οι ακλθτζσ που μποροφν να παίξουν μόνο ακουμπϊντασ τθν κοιλιά 
τουσ, πρζπει θ κοιλιά τουσ να βρίςκεται ςε επαφι με τθν καρζκλα τθσ ρίψθσ τουσ (αναφ.: 15.6.3). 
Οι ακλθτζσ αυτοί πρζπει να ζχουν λάβει ζγκριςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο μζςω τθσ 
κατθγοριοποίθςθσ. 

10.9.2 Αν μία μπάλα κατά τθ ρίψθ αναπθδιςει ςτον ακλθτι που τθν ζριξε, είτε ςτον αντίπαλο 
ακλθτι, είτε ςτον εξοπλιςμό του, κεωρείται εντόσ παιχνιδιοφ.  

10.9.3 Μία μπάλα, μετά τθ ρίψθ, λάκτιςμα, ι ζξοδο από τθ ράμπα, επιτρζπεται να περάςει από το 
κουτί ρίψθσ του ακλθτι (ςτον αζρα ι ςτο δάπεδο) κακϊσ  και από το κουτί ρίψθσ του αντιπάλου 
πριν διαπεράςει τθ γραμμι ρίψθσ και κατευκυνκεί ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ.   

10.9.4 Αν μία μπάλα ςτο παιχνίδι  κυλιςει μόνθ τθσ, χωρίσ να τθν ζχει ακουμπιςει κάτι, κα 
παραμείνει ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ ςτθν νζα τθσ κζςθ.    
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10.10 Μπάλεσ εκτόσ ορίων 

10.10.1 Οποιαδιποτε μπάλα κα κεωρθκεί εκτόσ ορίων αν ακουμπά ι διαπερνά τισ εξωτερικζσ 
οριακζσ γραμμζσ. Αν μία μπάλα που ακουμπά τθν γραμμι, ςτθρίηει και άλλθ μπάλα, τότε αυτι ςτθ 
γραμμι πρζπει να αφαιρεκεί κατ’ ευκείαν προσ τα ζξω κάκετα ςτθν οριακι γραμμι με μία κίνθςθ, 
κρατϊντασ τθν μπάλα ςυνεχϊσ ςε επαφι με το δάπεδο. Εάν θ μπάλα που ςτθριηόταν πζςει και 
ακουμπιςει τθ γραμμι, αυτι θ μπάλα κα κεωρθκεί επίςθσ εκτόσ ορίων. Κάκε μπάλα κα 
αντιμετωπιςτεί ςφμφωνα με τα 10.10.4 ι 10.11.1.   

10.10.2 Μία μπάλα που ακουμπά ι διαπερνά τθν εξωτερικι οριακι γραμμι και ςτθ ςυνζχεια 
ειςζρχεται ξανά ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ, κεωρείται εκτόσ ορίων. 

10.10.3 Μία μπάλα που μετά τθ ρίψθ τθσ αποτυγχάνει να ειςζλκει εντόσ του γθπζδου, εκτόσ απ’ 
τθν περίπτωςθ του κανονιςμοφ 10.14, κα κεωρείται εκτόσ ορίων.   

10.10.4 Κάκε χρωματιςτι μπάλα που κα ριφκεί ι κα λακτιςκεί εκτόσ ορίων κακίςταται Νεκρι 
Μπάλα και τοποκετείται ςτθν κατάλλθλθ περιοχι. Ο διαιτθτισ είναι ο μόνοσ που κα κρίνει εάν μία 
μπάλα είναι εκτόσ ορίων. 

10.11 Θ Jack εκτόσ ορίων 

10.11.1 Αν θ Jack βρεκεί εκτόσ τθσ περιοχισ παιχνιδιοφ ι ςε μθ ζγκυρθ περιοχι για τθ Jack κατά τθ 
διάρκεια του παιχνιδιοφ, τότε τοποκετείται ςτο ςταυρό.  

10.11.2 Αν αυτό δεν είναι δυνατό επειδι μία μπάλα βρίςκεται ιδθ ςτο ςταυρό, θ Jack κα 
τοποκετθκεί όςο πιο κοντά είναι δυνατό μπροςτά ςτο ςταυρό, κεντραριςμζνθ μεταξφ των πλάγιων 
γραμμϊν (ο όροσ  ’’μπροςτά ςτο ςταυρό ’’ αναφζρεται ςτθν περιοχι ανάμεςα ςτθ γραμμι ρίψθσ 
και το ςταυρό).  

10.11.3 Πταν θ Jack τοποκετθκεί ςτο ςταυρό, θ Ρλευρά που κα ρίξει μετά κα κακοριςτεί βάςει του 

κανονιςμοφ 10.6.1.  

10.11.4 Αν δεν υπάρχουν χρωματιςτζσ μπάλεσ ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ μετά τθν 
επανατοποκζτθςθ τθσ Jack, κα παίξει θ Ρλευρά που ζβγαλε τθ Jack εκτόσ.  

10.12 Μπάλεσ που απζχουν εξ ίςου από τθ Jack 

Πταν πρζπει να αποφαςιςτεί ποια Ρλευρά κα ρίξει τθν επόμενθ μπάλα, αν δφο ι περιςςότερεσ 
μπάλεσ  διαφορετικοφ χρϊματοσ απζχουν εξ’ ίςου από τθ Jack (ακόμθ κι αν το ςκορ είναι πάνω 
από 1-1 για τθ μία Ρλευρά), κα ρίξει ξανά θ Ρλευρά που ζριξε τελευταία. Στθ ςυνζχεια κα ρίξει θ 
άλλθ Ρλευρά. Οι  ρίψεισ κα ςυνεχιςτοφν εναλλάξ μζχρι να διαταραχκεί θ ςχζςθ αυτι ι μζχρι μία 
Ρλευρά να ρίξει όλεσ τισ μπάλεσ τθσ. Από εκεί και ζπειτα το παιχνίδι κα ςυνεχιςτεί κανονικά. Αν 
μία νζα μπάλα διαταράξει τθν ςχζςθ των εξ’ ίςου αποςτάςεων δθμιουργϊντασ μια διαφορετικι 
αλλά και πάλι ςχζςθ ίςων αποςτάςεων, τότε πρζπει θ Ρλευρά αυτι να ρίξει ξανά.   

10.13 Mπάλεσ που ρίχνονται ταυτόχρονα 

Αν μία Ρλευρά ρίξει πάνω από μία μπάλα  όταν είναι θ ςειρά τθσ να ρίξει και οι δφο μπάλεσ κα 
αφαιρεκοφν και κα κεωρθκοφν Νεκρζσ Μπάλεσ (αναφ.: 15.8.12). 

10.14 Μπάλα που πζφτει πριν γίνει ολοκλθρωμζνθ ρίψθ 

Αν ςε ζνα ακλθτι πζςει θ μπάλα πριν ολοκλθρωκεί θ ρίψθ, είναι δικι του ευκφνθ να ηθτιςει 
άδεια από το διαιτθτι για να ξαναπαίξει αυτι τθ μπάλα. Ο διαιτθτισ κα αποφαςίςει κατά πόςον θ 
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μπάλα ζπεςε άκελά του ι αν ιταν αποτζλεςμα θκελθμζνθσ πράξθσ. Δεν υπάρχει όριο ςτον αρικμό 
των φορϊν που μία μπάλα κα ξαναπαιχτεί και ο διαιτθτισ είναι ο μόνοσ που κα το κρίνει. Σε αυτι 
τθν περίπτωςθ ο χρόνοσ δε κα ςταματιςει.  

10.15 Λάκθ του Διαιτθτι 

Αν από λάκοσ του διαιτθτι ρίξει θ λάκοσ Ρλευρά, θ μπάλα ι οι μπάλεσ κα επιςτραφοφν ςτο 
ακλθτι που ζριξε. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο χρόνοσ πρζπει να ελεγχκεί και να διορκωκεί 
καταλλιλωσ. Αν κάποιεσ μπάλεσ ζχουν διαταραχκεί θ Ρερίοδοσ πρζπει να κεωρθκεί Άκυρθ 
Ρερίοδοσ (αναφ.: 12,15.2.4). 

10.16   Αντικατάςταςθ 

10.16.1  Στισ Κατθγορίεσ των Ηευγαριϊν BC3 και BC4, κάκε Ρλευρά επιτρζπεται να αντικαταςτιςει 
ζναν  ακλθτι κατά τθ διάρκεια του αγϊνα (αναφ.: 3.2).  

10.16.2 Στθν Κατθγορία των Ομάδων κάκε Ρλευρά επιτρζπεται να αντικαταςτιςει μζχρι δφο 
ακλθτζσ κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα, αν ζχουν δφο αντικαταςτάτεσ (αναφ.: 3.3). 

10.16.3 Μία αντικατάςταςθ μπορεί να λάβει χϊρα μόνο ανάμεςα ςτισ Ρεριόδουσ και ο διαιτθτισ 
πρζπει να ενθμερωκεί για τθν αντικατάςταςθ. Αν αντικαταςτακεί ο αρχθγόσ ζνασ άλλοσ 
ςυμπαίκτθσ κακίςταται αρχθγόσ. Ο αναπλθρωματικόσ πρζπει να καταλάβει το κουτί ρίψθσ του 
ακλθτι που απομακρφνκθκε. Ο ρόλοσ του αρχθγοφ μπορεί να μεταβεί και ςτον νζο ακλθτι που κα 
ειςζλκει.  

10.16.4 Οι αντικαταςτάςεισ δεν πρζπει να κακυςτεροφν τθν ροι του αγϊνα. Άπαξ και ζνασ 
ακλθτισ αντικαταςτακεί ςτον αγϊνα, δεν επιτρζπεται να επιςτρζψει ςτο παιχνίδι.  

10.17 Σοποκετϊντασ τουσ Αντικαταςτάτεσ και τουσ Προπονθτζσ 
Οι προπονθτζσ και οι αναπλθρωματικοί τοποκετοφνται ςτο τζλοσ του γθπζδου ςε ειδικά 

κακοριςμζνθ περιοχι. Θ περιοχι αυτι ορίηεται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι και εξαρτάται από 

τον ολικό ςχεδιαςμό του γθπζδου.   
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11. κορ 
11.1 Το ςκορ κα δοκεί από τον Διαιτθτι αφοφ και οι δφο Ρλευρζσ ζχουν ρίξει όλεσ τουσ τισ 
μπάλεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μπαλϊν πζναλτι, αν υπάρχουν. Οι πόντοι από τισ μπάλεσ 
των πζναλτι, αν υπάρχουν, προςτίκενται ςτο ςκορ και καταγράφονται. 

11.2 Θ Ρλευρά που θ μπάλα τθσ είναι θ πιο κοντινι ςτθ Jack κα ςκοράρει ζνα πόντο  για κάκε 
μπάλα τθσ που είναι πιο κοντά ςτθ Jack από τθν κοντινότερθ ςτθν Jack μπάλα του αντιπάλου.   

11.3 Αν δφο ι περιςςότερεσ μπάλεσ διαφορετικϊν χρωμάτων απζχουν εξ’ ίςου από τθν Jack και 
δεν υπάρχουν άλλεσ μπάλεσ που να βρίςκονται πιο κοντά, τότε κάκε Ρλευρά κα λάβει ζναν πόντο  
για κάκε μπάλα. 

11.4 Κατά τθν ολοκλιρωςθ κάκε Ρεριόδου ο διαιτθτισ πρζπει να είναι ςίγουροσ για τθν ορκότθτα 
του ςκορ ςτο φφλλο αγϊνοσ και ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Οι Ακλθτζσ/ αρχθγοί ζχουν 
ευκφνθ να επιβεβαιϊςουν ότι το ςκορ ζχει καταγραφεί ορκά. Για κάκε ρίψθ πζναλτι, θ 
χρωματιςτι μπάλα που ςταματά εντόσ του κουτιοφ ςτόχου κα ςκοράρει ζνα (1) πόντο . 

11.5 Κατά τθν ολοκλιρωςθ των Ρεριόδων, οι πόντοι που ςθμειϊνονται ςε κάκε Ρερίοδο 
ακροίηονται και θ Ρλευρά με τθν υψθλότερθ ςυνολικι βακμολογία ανακθρφςςεται νικιτρια.  

11.6 Ο διαιτθτισ μπορεί να καλζςει τουσ αρχθγοφσ (ι τουσ ακλθτζσ ςτθν Κατθγορία των Ατομικϊν) 
να ειςζλκουν αν πρόκειται να ακολουκιςει μζτρθμα ι αν το ςκορ δεν είναι προφανζσ, ςτο τζλοσ 
τθσ Ρεριόδου.  

11.7 Εάν οι βακμολογίεσ (ςκορ) είναι ίςεσ με τθν ολοκλιρωςθ όλων των Ρεριόδων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πζναλτι, τότε κα υπάρξει Ρερίοδοσ παράταςθσ. Οι πόντοι που 
ςθμειϊνονται ςτθν παράταςθ κακορίηουν μόνο τον νικθτι. Δεν παίηουν ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ  
βακμολογίασ ςτθν ιςοπαλία μεταξφ των Ρλευρϊν. 

11.8 Αν μία Ρλευρά ακυρωκεί, τότε θ αντίπαλθ Ρλευρά κα κεωρθκεί θ νικιτρια με το μζγιςτο 
ςκορ 6-0: είτε τθ μζγιςτθ διαφορά που μπορεί να ςθμειωκεί ςε επίπεδο ομίλων ι των φάςεων των 
knock out. Θ ακυρωμζνθ Ρλευρά κα ςθμειϊςει μθδζν. Αν και οι δφο Ρλευρζσ ακυρωκοφν, τότε και 
οι δφο κα κεωρθκοφν ωσ θττθμζνοι  με μζγιςτο ςκορ   6-0, είτε με  τθ μζγιςτθ διαφορά που μπορεί 
να ςθμειωκεί ςτον όμιλο  ι ςτθ φάςθ των knock out. Το ςκορ  που κα καταγραφεί τότε για κάκε 
Ρλευρά κα είναι ’’ 0- (?)’’. 

Αν και οι δφο Ρλευρζσ δεν παρευρεκοφν για τον αγϊνα, ο Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ και ο 
Επικεφαλισ Διαιτθτισ κα αποφαςίςουν ποια είναι θ απαραίτθτθ ενζργεια. 

12. Άκυρθ περίοδοσ 
12.1 Μια Ρερίοδοσ κεωρείται άκυρθ όταν  ζχουν μετακινθκεί μπάλεσ εξαιτίασ άμεςθσ επαφισ από 
ακλθτι ι από διαιτθτι ι από ρίψθ μπάλασ που υπόκειται ςε παράβαςθ και ο διαιτθτισ απζτυχε 
να ςταματιςει. 

12.2 Εάν μια Ρερίοδοσ κεωρθκεί  άκυρθ εξαιτίασ πράξθσ ι ςφάλματοσ του διαιτθτι, ο διαιτθτισ ςε 
ςυνεννόθςθ με τον κριτι γραμμϊν κα επαναφζρει τισ μετακινθμζνεσ μπάλεσ ςτισ προθγοφμενεσ 
κζςεισ τουσ (ο διαιτθτισ κα προςπακεί πάντα να ςεβαςτεί το προθγοφμενο αποτζλεςμα, ακόμα 
και αν οι μπάλεσ δεν βρίςκονται ςτθν ακριβι προγενζςτερθ κζςθ τουσ). Εάν ο διαιτθτισ δεν 
γνωρίηει το προθγοφμενο αποτζλεςμα, τότε θ περίοδοσ πρζπει να ξεκινιςει από τθν αρχι. Τθν 
τελικι απόφαςθ λαμβάνει ο διαιτθτισ. 
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12.3 Εάν πράξθ ι ςφάλμα μιασ Ρλευράσ καταςτιςει μια Ρερίοδο άκυρθ, ο διαιτθτισ κα δράςει 
όπωσ ορίηει ο κανονιςμόσ 12.2,  αλλά μπορεί να ςυμβουλευτεί τθν Ρλευρά που μειονεκτεί για να 
αποφφγει τθν λιψθ άδικθσ απόφαςθσ. 

12.4 Εάν ζχει προκλθκεί Άκυρθ Ρερίοδοσ και ζχουν δοκεί μπάλεσ πζναλτι, κα γίνει ρίψθ αυτϊν 
κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ (επαναλθπτικισ) Ρεριόδου. Εάν ςτον ακλθτι ι ςτθν Ρλευρά  που 
προκάλεςε τθν Άκυρθ Ρερίοδο είχαν δοκεί μπάλεσ πζναλτι τότε αυτόσ χάνει το δικαίωμα ρίψθσ 
τουσ.  

12.5 Για τα Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα τθσ BISFed και τουσ Ραραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ θ 
Οργανωτικι Επιτροπι πρζπει να παραχωρεί μια εναζρια κάμερα ζτςι ϊςτε να είναι εφικτό να 
επανατοποκετθκοφν οι μπάλεσ ςτθν ακριβι προγενζςτερθ κζςθ τουσ ζτςι ϊςτε ο Επικεφαλισ 
Διαιτθτισ να αποφαςίςει άμεςα ςχετικά με τον τρόπο που μια περίοδοσ ζχει ακυρωκεί και ποια 
ενζργεια πρζπει να γίνει ακολουκθκεί  ϊςτε να μθν κακυςτεριςει θ εξζλιξθ των αγϊνων. 

13. Παράταςθ 

13.1 Θ Ραράταςθ ςυνιςτά μια επιπλζον Ρερίοδο. 

13.2 Οι ακλθτζσ παραμζνουν ςτα κουτιά ρίψθσ που βρίςκονταν από τθν αρχι του παιχνιδιοφ. 

13.3 Μετά από μάξιμουμ ζνα λεπτό, εφόςον ζχει κρικεί αναγκαία Ραράταςθ, πρζπει να γίνει ρίψθ 
κζρματοσ. Ο νικθτισ αποφαςίηει ποια Ρλευρά κα ρίξει τθν πρϊτθ  χρωματιςτι μπάλα.  Θα 
χρθςιμοποιθκεί θ Jack τθσ Ρλευράσ που παίηει πρϊτθ. Κατά τθν διάρκεια ι μετά τθ ρίψθ του 
νομίςματοσ, ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ του BC3 δεν επιτρζπεται να κοιτάξει  ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ 
(αναφ.: 15.5.2). 

13.4 Θ Jack τοποκετείται ςτον ςταυρό. 

13.5 Θ Ραράταςθ εξελίςςεται ςαν κανονικι Ρερίοδοσ. Στα ατομικά BC3, πριν τθν απελευκζρωςθ 
τθσ πρϊτθσ χρωματιςτισ μπάλασ (μπλε και κόκκινθσ) οι ακλθτζσ ΡΕΡΕΙ να κινιςουν αριςτερά – 
δεξιά τθν ράμπα αφοφ ο διαιτθτισ υποδείξει πωσ είναι ςειρά τουσ να παίξουν και πριν 
απελευκερϊςουν τθν πρϊτθ μπάλα. (αναφ.: 5.5, 15.8.10 – αφαίρεςθ μπάλασ). 

13.6 Εάν προκφψει μια κατάςταςθ όπωσ περιγράφεται ςτον κανονιςμό 11.3 και οι Ρλευρζσ 
λάβουν  ίςουσ πόντουσ κατά τθν Ραράταςθ, το ςκορ καταγράφεται και παίηεται μια δεφτερθ 
Ραράταςθ. Αυτι τθ φορά θ αντίπαλθ Ρλευρά κα ξεκινιςει τθν Ραράταςθ. Θ διαδικαςία 
επαναλαμβάνεται, με τθν πρϊτθ ρίψθ να εναλλάςςεται ανάμεςα ςτισ Ρλευρζσ  ζωσ ότου 
προκφψει νικθτισ.   

13.7 Πταν κρικεί αναγκαίο να διεξαχκεί Ραράταςθ, για να κακοριςτεί θ τελικι κζςθ των Ρλευρϊν 
ςε ζναν όμιλο, οι ακλθτζσ κα ςυναντθκοφν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ και ο διαιτθτισ:  

 Θα κάνει ρίψθ κζρματοσ  για να επιλεχκεί ποια Ρλευρά κα ζχει τισ κόκκινεσ ι τισ μπλε 
μπάλεσ. 

 Θα κάνει ρίψθ κζρματοσ για να επιλεχκεί ποια Ρλευρά κα ξεκινιςει τθν Ρερίοδο.  

 Θα τοποκετιςει τθν Jack τθσ Ρλευράσ που παίηει πρϊτθ, ςτον ςταυρό. 

 Θ Ραράταςθ κα παιχτεί ςαν κανονικι Ρερίοδοσ. 
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 Εάν κάκε  Ρλευρά λάβει ίςουσ πόντουσ ςτθν Ραράταςθ το ςκορ  καταγράφεται ςτο φφλλο 
αγϊνοσ και ακολουκεί μια δεφτερθ Ραράταςθ. Σε αυτιν,  θ αντίπαλθ  Ρλευρά κα αρχίςει 
τθν Ρερίοδο με τθν δικι τθσ Jack να τοποκετείται ςτον ςταυρό. 

 Θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται με τθν πρϊτθ ρίψθ να εναλλάςςεται ανάμεςα ςτισ 
Ρλευρζσ ζωσ ότου προκφψει νικθτισ.  

14. Μετακίνθςθ εντόσ γθπζδου 
14.1 Μια Ρλευρά δεν επιτρζπεται να προετοιμάςει τθν επόμενθ ρίψθ, να προςανατολίςει το 
αμαξίδιο ι τθν ράμπα ι να «ρολάρει» τθν μπάλα ςτον χρόνο τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ (πριν δείξει 
χρϊμα ο διαιτθτισ, είναι αποδεκτό ο ακλθτισ να ςθκϊςει μια μπάλα χωρίσ να τθν πετάξει, π.χ. 
επιτρζπεται για τθν κόκκινθ Ρλευρά να ςθκϊςει τθν επόμενθ μπάλα και να τθν κρατάει ςτο χζρι ι 
να τθν τοποκετιςει ςτα πόδια, πριν ο διαιτθτισ ςθματοδοτιςει πωσ είναι θ ςειρά τθσ μπλε 
Ρλευράσ να πραγματοποιιςει ρίψθ· δεν επιτρζπεται θ κόκκινθ Ρλευρά να πιάςει τθν  μπάλα αφοφ 
ο διαιτθτισ ζχει υποδείξει πωσ είναι ςειρά τθσ μπλε πλευράσ να πραγματοποιιςει ρίψθ.), 
αναφ.:15.5.4 

14.2 Από τθ ςτιγμι που ο διαιτθτισ ζχει δείξει ποια Ρλευρά παίηει, οι ακλθτζσ  αυτισ τθσ Ρλευράσ 
είναι ελεφκεροι να μεταβοφν ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ και ςε τυχόν άδεια κουτιά ρίψθσ. Οι 
ακλθτζσ επιτρζπεται να προςανατολίςουν τθν ράμπα τουσ από το δικό τουσ ι κάποιο άλλο άδειο 
κουτί ρίψθσ. Οι ακλθτζσ δεν επιτρζπεται να μπουν ςε κουτί ρίψθσ τθσ αντίπαλθσ πλευράσ, ενϊ 
προετοιμάηουν τθν επόμενθ βολι ι για να προςανατολίςουν τθν ράμπα τουσ.  

14.3 Οι ακλθτζσ δεν επιτρζπεται να πάνε πίςω από τα κουτιά ρίψθσ για να ευκυγραμμίςουν τισ 
βολζσ τουσ ι να μιλιςουν ςτουσ ςυμπαίκτεσ τουσ. Ο διάδρομοσ πίςω από τα κουτιά ρίψθσ μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί από τουσ ακλθτζσ BC3 μόνο για να μεταβοφν ςτθν περιοχι του παιχνιδιοφ. Εάν 
ακλθτισ ςε ηευγάρι BC3 κζλει να μεταβεί ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ πρζπει να το κάνει χωρίσ να 
περάςει πίςω από τον ςυμπαίκτθ του. 

Σε ακλθτζσ που παραβαίνουν τον κανονιςμό  μετακίνθςθσ ςτο γιπεδο, κα ηθτθκεί να μείνουν ςτθν 
κατάλλθλθ κζςθ και να αρχίςουν τθν προετοιμαςία τουσ ξανά. Ο χρόνοσ που ζχει παρζλκει δεν 
αποκακίςταται. 

14.4 Εάν κάποιοσ ακλθτισ χρειάηεται βοικεια για να μεταβεί ςτο γιπεδο, μπορεί να ηθτιςει από 
τον διαιτθτι ι τον κριτι γραμμϊν να βοθκιςει.  

14.5 Σε ζναν αγϊνα με Ομάδεσ ι με Ηευγάρια, αν ο ακλθτισ πραγματοποιιςει ρίψθ τθσ μπάλασ 
και ο ςυμπαίκτθσ του είναι ςτθν διαδικαςία επιςτροφισ ςτο κουτί ρίψθσ του, ο διαιτθτισ κα κάνει 
αφαίρεςθ τθσ μπάλασ και κα δϊςει πζναλτι μίασ μπάλασ (αναφ.: 15.6.7). Ο ακλθτισ που 
επιςτρζφει ςτο κουτί του (όχι ο ρίπτθσ) ) πρζπει να ζχει τουλάχιςτον μια ρόδα μζςα ςτο κουτί 
ρίψθσ όταν ο ςυμπαίκτθσ πραγματοποιεί ρίψθ. 

14.6 Οι διαδικαςίεσ ρουτίνασ πριν ι μετά τθν ρίψθ επιτρζπονται χωρίσ να πρζπει να 
πραγματοποιθκεί ςυγκεκριμζνο αίτθμα από τον ακλθτι προσ τον Ακλθτικό Βοθκό. 

 

15.Παραβάςεισ 
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ υπάρχει μία ι περιςςότερεσ επιπτϊςεισ: 

 Μία μπάλα πζναλτι 
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 Αφαίρεςθ 

 Μία μπάλα πζναλτι και αφαίρεςθ 

 Μία μπάλα πζναλτι και κίτρινθ κάρτα 

 Κίτρινθ κάρτα 

 Κόκκινθ κάρτα (Αποβολι)  

Ο ακλθτισ και ο προςωπικόσ του Α.Β. κεωροφνται μία μονάδα- κάκε κίτρινθ ι κόκκινθ κάρτα που 
λαμβάνει ο Α.Β., αποδίδονται και ςτον ακλθτι. 

Ο προπονθτισ κεωρείται μία μονάδα. Αν ο προπονθτισ λάβει κίτρινθ ι κόκκινθ κάρτα, δεν 
προςμετράται ςτθν Ρλευρά. Αν ζνασ προπονθτισ αποβλθκεί, είναι μόνο δικό του επακόλουκο.  

15.1 Μία μπάλα Πζναλτι 

15.1.1 Μία μπάλα πζναλτι  είναι θ απονομι μίασ επιπλζον μπάλασ ςτθν αντίπαλθ Ρλευρά. Θ ρίψθ 
αυτισ τθσ μπάλασ κα πραγματοποιθκεί αφοφ ζχουν παιχτεί όλεσ οι μπάλεσ ςε μία Ρερίοδο. Ο 
διαιτθτισ ανακοινϊνει το προςωρινό ςκορ. Ζπειτα όλεσ οι μπάλεσ κα απομακρυνκοφν απ’ τθν 
περιοχι του παιχνιδιοφ και θ Ρλευρά που κζρδιςε το πζναλτι κα επιλζξει οποιαδιποτε (1) από τισ 
χρωματιςτζσ τθσ μπάλεσ, θ οποία πρζπει να ειςζλκει ςτο κουτί ςτόχο ςτο ςταυρό. Ο διαιτθτισ κα 
υποδείξει το δείκτθ χρϊματοσ και κα φωνάξει ’’ Ζνα λεπτό!’’. Ο ακλθτισ ζχει 1 λεπτό να ρίξει τθ 
μπάλα του πζναλτι. Αν θ μπάλα ςταματιςει εντόσ του κουτιοφ ςτόχου των 25cm χωρίσ να 
ακουμπά τθν περιβάλλουςα γραμμι, θ Ρλευρά που ζριξε τθ μπάλα αυτι κα λάβει ζναν επιπλζον 
πόντο. Ο διαιτθτισ κα προςκζςει το ςκορ αυτό ςτο υπάρχον ςκορ τθσ Ρεριόδου και κα το 
καταγράψει ςτο φφλλο αγϊνοσ. Στθν περίπτωςθ τθσ μπάλασ πζναλτι το χρονόμετρο κα ρυκμιςτεί 
ςτο 1 λεπτό, αφοφ ςθμειωκεί ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ ςτο φφλλο αγϊνοσ.    

15.1.2 Αν διαπραχκοφν περιςςότερεσ από μία παραβάςεισ κατά τθ διάρκεια μίασ Ρεριόδου από 
μία Ρλευρά, τότε κα δοκοφν πάνω από μία μπάλεσ πζναλτι. Κάκε μπάλα πζναλτι ρίχνεται 
ξεχωριςτά. Θ μπάλα αυτι απομακρφνεται και προςτίκεται (αν ςκοράρει) και ςτθ ςυνζχεια θ 
Ρλευρά κα διαλζξει μία από τισ 6 μπάλεσ για να ρίξει οποιαδιποτε από τισ επόμενεσ μπάλεσ 
πζναλτι. 

15.1.3 Ραραβάςεισ που διαπράττονται και από τισ δφο Ρλευρζσ δεν αναιροφν θ μία τθν άλλθ. 
Κάκε Ρλευρά κα επιχειριςει να κερδίςει ζναν πόντο  και κα οι ρίψεισ κα γίνουν με τθ ςειρά που 
δόκθκε το πζναλτι. Θ πρϊτθ βολι κα γίνει από τθν Ρλευρά που ζλαβε τθν 1θ μπάλα πζναλτι, 
φςτερα οι  υπόλοιπεσ βολζσ κα γίνουν εναλλάξ για τισ υπόλοιπεσ μπάλεσ πζναλτι.  

15.1.4 Αν μία παράβαςθ που οδθγεί ςτθν απονομι πζναλτι διαπραχκεί κατά τθ ρίψθ μίασ μπάλασ 
πζναλτι, ο διαιτθτισ κα απονείμει μία μπάλα πζναλτι ςτθν αντίπαλθ Ρλευρά. 

15.2   Αφαίρεςθ  

15.2.1 Αφαίρεςθ είναι θ απομάκρυνςθ μίασ μπάλασ από το γιπεδο. Θ μπάλα που αφαιρζκθκε κα 
τοποκετθκεί ςτο χϊρο για τισ νεκρζσ μπάλεσ.  

15.2.2 Θ αφαίρεςθ πραγματοποιείται ςε παράβαςθ, θ οποία διαπράττεται κατά τθ ςτιγμι τθσ 
απελευκζρωςθσ τθσ μπάλασ.  

15.2.3 Αν διαπραχκεί  παράβαςθ που οδθγεί ςε αφαίρεςθ μπάλασ, ο διαιτθτισ πάντα προςπακεί 
να ςταματιςει τθν μπάλα πριν διαταράξει τισ άλλεσ μπάλεσ.  
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15.2.4 Αν ο διαιτθτισ δεν καταφζρει να ςταματιςει τθν μπάλα πριν εκείνθ διαταράξει τισ άλλεσ  
μπάλεσ, θ Ρερίοδοσ κα κεωρθκεί άκυρθ Ρερίοδοσ (αναφ.: 12.1-12.4).  

15.3 Κίτρινθ Κάρτα  

15.3.1 Πταν διαπραχκεί μία από τισ  παραβάςεισ του κανονιςμοφ 15.9, ο διαιτθτισ κα 
δείξει κίτρινθ κάρτα και κα καταγράψει τθν παράβαςθ ςτο φφλλο αγϊνοσ.  

15.3.2 Αν λάβει δφο (2) κίτρινεσ κάρτεσ κατά τθ διάρκεια ενόσ competition (των ατομικϊν 
αγϊνων μιασ διοργάνωςθσ είτε των ομαδικϊν αγϊνων μιασ διοργάνωςθσ), ο ακλθτισ 
αποκλείεται από τον τρζχοντα αγϊνα. Ο αγϊνασ τότε  κα λιξει  ςτα Ατομικά και τα 
Ηευγάρια όπωσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ τθσ μίασ Ρλευράσ (αναφ.: 11.8).  

Αν ζνασ ακλθτισ ι/και ο ΑΒ του, ςτθν Κατθγορία των Ομάδων, λάβουν 2θ κίτρινθ κάρτα 
αποκλείεται από τον τρζχοντα αγϊνα. Ο αγϊνασ κα ςυνεχίςει με τουσ δφο ακλθτζσ. Τυχόν 
μπάλεσ που δεν ζριξε ο ακλθτισ που ζλαβε τθ 2θ κίτρινθ κάρτα, κα τοποκετθκοφν ςτθν 
κακοριςμζνθ περιοχι για τισ νεκρζσ μπάλεσ. Στισ επόμενεσ Ρεριόδουσ θ Ρλευρά κα 
ςυνεχίςει με τζςςερισ μπάλεσ. Αν αυτόσ που αποκλείεται είναι ο αρχθγόσ, ζνα άλλο μζλοσ 
τθσ ομάδασ κα αναλάβει το ρόλο του αρχθγοφ. Αν ζνα δεφτερο μζλοσ τθσ Ομάδασ 
αποκλειςκεί, θ Ρλευρά κα κεωρθκεί θττθμζνθ όπωσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ τθσ 
(αναφ.: 11.8). 

Για τθ 2θ κίτρινθ κάρτα και κάκε επόμενθ κίτρινθ κάρτα που κα λάβει ζνασ ακλθτισ 
ατομικοφ, κα αποβάλλεται από τον τρζχοντα αγϊνα, αλλά του επιτρζπεται να αγωνιςτεί 
ςτουσ υπόλοιπουσ αγϊνεσ  ατομικϊν   είτε  ομαδικϊν  τθσ διοργάνωςθσ. 

15.4 Κόκκινθ Κάρτα (Αποβολι) 

15.4.1 Πταν ζνασ ακλθτισ, προπονθτισ ι Ακλθτικόσ Βοθκόσ αποβλθκεί, κα δοκεί κόκκινθ κάρτα 
και κα καταγραφεί ςτο φφλλο αγϊνοσ. Θ κόκκινθ κάρτα αντιςτοιχεί ςε άμεςθ αποβολι από το 
competition (τουσ ατομικοφσ είτε τουσ ομαδικοφσ αγϊνεσ μιασ διοργάνωςθσ ) για το πρόςωπο που 
λαμβάνει  τθν κόκκινθ κάρτα (αναφ.: 15.11.4) 

15.4.2 Αν ζνασ ακλθτισ ι/και ο ΑΒ του, ςτθν Κατθγορία των Ατομικϊν και των Ηευγαριϊν, 
αποβλθκεί, θ Ρλευρά κα κεωρθκεί θττθμζνθ όπωσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ τθσ (αναφ.: 11.8).  

15.4.3 Αν ζνασ ακλθτισ ι/και ο ΑΒ του, ςτθν Κατθγορία των Ομάδων αποβλθκεί,  ο αγϊνασ κα 
ςυνεχίςει με τουσ δφο ακλθτζσ. Τυχόν μπάλεσ που δεν ζριξε ο ακλθτισ που ζλαβε τθ 2θ κίτρινθ 
κάρτα, κα τοποκετθκοφν ςτθν κακοριςμζνθ περιοχι για τισ νεκρζσ μπάλεσ. Στισ επόμενεσ 
Ρεριόδουσ θ Ρλευρά κα ςυνεχίςει με τζςςερισ μπάλεσ. Αν αυτόσ που αποβλικθκε είναι ο αρχθγόσ, 
ζνα άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ κα αναλάβει το ρόλο του αρχθγοφ. Αν ζνα δεφτερο μζλοσ τθσ Ομάδασ 
αποβλθκεί, θ Ρλευρά κα κεωρθκεί θττθμζνθ όπωσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ τθσ (αναφ.: 11.8). 

15.4.4  Για ζναν ακλθτι ατομικοφ που αποβλικθκε το αν κα ςυμμετάςχει ςε μελλοντικοφσ  
competitions  (ατομικοφσ ι ομαδικοφσ αγϊνεσ) τθσ ίδιασ ακλθτικισ διοργάνωςθσ είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια του Επικεφαλι Διαιτθτι και του Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου.  

15.5 Οι ακόλουκεσ πράξεισ οδθγοφν ςτθν απόδοςθ μιασ μπάλασ  πζναλτι (αναφ.: 15.1): 
15.5.1 Ο ακλθτισ φεφγει από το κουτί ρίψθσ του χωρίσ να του ζχει υποδειχκεί ότι είναι θ ςειρά 
του (αναφ.: 14.2). 
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15.5.2 Ο Α.Β. του BC3 γυρνάει και κοιτάει ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ, οποιαδιποτε ςτιγμι ςτθ 
διάρκεια τθσ Ρεριόδου (αναφ.: 3.5,13.3). 

15.5.3 Αν κατά τον διαιτθτι υπάρχει αντικανονικι επικοινωνία μεταξφ ακλθτϊν και 
Α.Β./προπονθτι (αναφ.:  16.1- 16.3). 

15.5.4 Ο ακλθτισ ι/και ο ΑΒ προετοιμάηονται ςτο χρόνο του άλλου, προςανατολίηοντασ το 
αμαξίδιο ι/και τθ ράμπα ,είτε ρολάροντασ τθ μπάλα ςτον χρόνο τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ (αναφ.: 
14.1). 

15.5.5 Ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ παίρνει πρωτοβουλίεσ μετακινϊντασ το αμαξίδιο, είτε τθν ράμπα, είτε 
τον δείκτθ ι δίνει τθν μπάλα ςτον ακλθτι χωρίσ ο ακλθτισ να του το ηθτιςει (αναφ.: 3.5). 

15.6 Οι ακόλουκεσ πράξεισ οδθγοφν ςτθν απόδοςθ μιασ μπάλασ  πζναλτι και αφαίρεςθ 
μπάλασ που παίχτθκε  (αναφ.: 15.1/15.2): 
15.6.1  ίψθ τθσ Jack ι χρωματιςτισ μπάλασ όταν ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ, ο ακλθτισ, ι μζροσ του 
εξοπλιςμοφ του, μπάλεσ ι υπάρχοντα ακουμποφν τθ γραμμι που ορίηει το γιπεδο ι μζροσ τθσ 
επιφάνειασ του γθπζδου το οποίο δε κεωρείται μζροσ του κουτιοφ ρίψθσ του ακλθτι. Για τουσ 
ακλθτζσ των BC3 και τουσ Α.Β. τουσ, αυτό ιςχφει για όςο θ μπάλα βρίςκεται ςτθ ράμπα (αναφ.: 
10.2). 

15.6.2 ίψθ τθσ μπάλασ ενϊ θ ράμπα περνάει τθ γραμμι ρίψθσ ςτον αζρα (αναφ.: 5.3).  

15.6.3 ίψθ τθσ μπάλασ ενϊ ο ακλθτισ δεν ακουμπάει τουλάχιςτον τον ζνα γοφό (ι τθν κοιλιά, αν 
παίηει ζτςι ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ) ςτο κάκιςμα του αμαξίδιου (αναφ.: 10.9.1). 

15.6.4 ίψθ τθσ μπάλασ ενϊ αυτι ακουμπάει τμιμα του γθπζδου που είναι ζξω από το κουτί 
ρίψθσ του ακλθτι (αναφ.: 10.2). 

15.6.5 ίψθ τθσ μπάλασ ενϊ ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ του BC3 κοιτάει ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ (αναφ.: 
3.5). 

15.6.6 ίψθ τθσ μπάλασ ενϊ το κάκιςμα του ακλθτι είναι πάνω από  το ανϊτατο όριο των 66cm 
για τισ κατθγορίεσ BC1, BC2 και BC4 (αναφ.: 6.1). 

15.6.7 Σε αγϊνα Ηευγαριϊν/Ομάδων γίνεται ρίψθ τθσ μπάλασ πριν επιςτρζψει ο ςυμπαίκτθσ ςτο 
κουτί ρίψθσ του (αναφ.: 14.5). Αν ο ακλθτισ που δεν παίηει, ζχει τουλάχιςτον τθ μία ρόδα του ςτο 
κουτί ρίψθσ του, κεωρείται ότι βρίςκεται ςτο κουτί ρίψθσ του. 

15.6.8 Ρροετοιμαςία και ρίψθ τθσ μπάλασ ςτο χρόνο τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ (αναφ.: 15.5.4). 

15.7 Οι ακόλουκεσ πράξεισ οδθγοφν ςτθν απόδοςθ μιασ μπάλασ  πζναλτι και κίτρινθσ 
κάρτασ (αναφ.: 15.1,15.3):   

15.7.1 Οποιαδιποτε ςκόπιμθ πράξθ που αποςπά τον άλλο ακλθτι με τζτοιο τρόπο που επθρεάηει 
τον αντίπαλο ςτθ ςυγκζντρωςθ ι/και ςτθ ρίψθ. 

15.7.2   Σκόπιμθ πρόκλθςθ άκυρθσ Ρεριόδου. 

15.8 Οι ακόλουκεσ πράξεισ οδθγοφν ςε αφαίρεςθ  μπάλασ  (αναφ.:  15.2): 

15.8.1 ίψθ μπάλασ πριν υποδείξει χρϊμα ο διαιτθτισ.  
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15.8.2 Αν θ μπάλα ςταματιςει ςτθ ράμπα αφοφ ζχει απελευκερωκεί. 

15.8.3 Αν ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ του BC3 ςταματιςει τθ μπάλα ςτθ ράμπα για οποιοδιποτε λόγο. 

15.8.4 Αν ο ακλθτισ τθσ BC3 δεν είναι ο τελευταίοσ που αγγίηει τθ μπάλα. Ζνασ ακλθτισ πρζπει να 
ζχει άμεςθ επαφι με τθν μπάλα κατά τθν απελευκζρωςθ. Θ άμεςθ επαφι ςυμπεριλαμβάνει και 
τθ χριςθ βοθκθτικϊν ςυςκευϊν που εφάπτονται απευκείασ είτε ςτο κεφάλι του ακλθτι, είτε ςτο 
ςτόμα, ι ςτο χζρι του (αναφ.: 5.4). 

15.8.5 Αν ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ ζχει επαφι με τον ακλθτι, είτε ζλκει/ωκεί το αμαξίδιο κατά τθ 
διάρκεια τθσ ρίψθσ .(αναφ.: 3.5). 

15.8.6 Αν γίνει ταυτόχρονθ απελευκζρωςθ  τθσ μπάλασ από  τον ακλθτι και τον Ακλθτικό Βοθκό.  

15.8.7 Αν μία χρωματιςτι μπάλα «πζςει» πριν τθν Jack. 

15.8.8 Αν  μία Ρλευρά δεν ζχει απελευκερϊςει τθ μπάλα όταν παρζλκει ο χρόνοσ (αναφ.:  17.5). 

15.8.9 Αν θ πρϊτθ χρωματιςτι μπάλα δεν προζλκει από τον ακλθτι που ζριξε τθν Jack  (αναφ.: 
10.4.1). 

15.8.10 Αν ο ακλθτισ BC3 δεν κινιςει τθ ράμπα 20cm δεξιά  και 20cm αριςτερά  αφοφ ο διαιτθτισ 
δϊςει τθν Jack και πριν τθν ρίψθ τθσ, το ίδιο ιςχφει πριν τθ ρίψθ μπάλασ πζναλτι και πριν τθν 
πρϊτθ ρίψθ του κάκε ακλθτι ςτθν παράταςθ (αναφ.: 5.5). 

15.8.11 Αν ο ακλθτισ BC3 δεν επαναπροςανατολίςει τθ ράμπα δεξιά, αριςτερά 20cm  όταν αυτόσ 
ι ο ςυμπαίκτθσ του γυρίςει ςτο κουτί του από τθν περιοχι παιχνιδιοφ, πριν τθ ρίψθ τθσ δικισ τουσ 
μπάλασ (αναφ.: 5.5). 

15.8.12 Αν  μία Ρλευρά ρίξει περιςςότερεσ από μία μπάλεσ ταυτόχρονα (αναφ.: 10.13).  

 

15.9 Ο ακλθτισ, Ακλθτικόσ Βοθκόσ ι/και προπονθτισ  που διαπράττει μία από τισ 
ακόλουκεσ παραβάςεισ κα λάβει κίτρινθ κάρτα (αναφ.: 15.3): 
15.9.1 Αν ζνασ ακλθτισ φζρει ςτθν περιοχι Ρροκζρμανςθσ, ι ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ  περιςςότερα 
άτομα από όςα επιτρζπονται (αναφ.: 7.2,8.2). Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα κίτρινθ κάρτα για τον 
ακλθτι ι τον αρχθγό, ςτισ περιπτϊςεισ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν.  

15.9.2 Ζνασ ακλθτισ, ζνα Ηευγάρι ι μία Ομάδα φζρει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ  περιςςότερεσ μπάλεσ 
από τον επιτρεπτό αρικμό (αναφ.: 3.1,3.2.1,3.3.1). Οι επιπλζον μπάλεσ κα καταςχεκοφν και κα 
κρατθκοφν μζχρι το τζλοσ του competition (ςυνόλου των ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν).  

Στισ Ομάδεσ και ςτα Ηευγάρια, θ κίτρινθ κάρτα δίνεται ςτον ακλθτι που ζφερε τισ περιςςότερεσ 
από τισ επιτρεπόμενεσ μπάλεσ. Αν δεν είναι δυνατό να προςδιοριςτεί ποιοσ ακλθτισ τισ ζφερε, θ 
κίτρινθ κάρτα δίνεται ςτον αρχθγό (αναφ.: 9.7). 

’’ Επιπλζον μπάλεσ’’ που ζχουν καταςχεκεί, και είναι κατά τ’ άλλα ζγκυρεσ, μποροφν να δοκοφν 
για το επακόλουκο competition (ςφνολο ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν) ςτθν ίδια ακλθτικι 
διοργάνωςθ.  
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15.9.3 Ζνασ ακλθτισ όταν οι μπάλα/εσ του  δεν πλθροφν τα κριτιρια κατά τον τυχαίο ζλεγχο 
(αναφ.: 4.7.1,4.7.2 και 9.2). Μία ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτθν είςοδο τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ για 
τισ μπάλεσ και τον εξοπλιςμό που αποτυγχάνουν να περάςουν τον ζλεγχο.  

15.9.4 Αδικαιολόγθτθ πρόκλθςθ κακυςτζρθςθσ του αγϊνα. 

15.9.5 Ο ακλθτισ δεν αποδζχεται τθν απόφαςθ του διαιτθτι ι/και φζρεται ανάρμοςτα  προσ τθν 
αντίπαλθ Ρλευρά ι το προςωπικό τθσ διοργάνωςθσ. 

15.9.6 Αποχϊρθςθ από τθν περιοχι του γθπζδου κατά τθ διάρκεια του αγϊνα χωρίσ τθν άδεια του 
διαιτθτι, ακόμθ και είναι μεταξφ των Ρεριόδων, είτε κατά τθ διάρκεια ιατρικοφ ι τεχνικοφ time 
out. Αυτό το άτομο δεν επιτρζπεται να γυρίςει ςτον αγϊνα. 

15.9.7 Αν ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ ι ο προπονθτισ ειςζλκουν ςτθν περιοχι του παιχνιδιοφ χωρίσ τθν  
άδεια του διαιτθτι (αναφ.: 10.7.4). 

15.10 Ο ακλθτισ, Ακλθτικόσ Βοθκόσ ι/και ο προπονθτισ που κα διαπράξει οποιαδιποτε 
από τισ παρακάτω παραβάςεισ κα λάβει 2θ κίτρινθ κάρτα και κα αποκλειςτεί από τον 
τρζχοντα αγϊνα (αναφ.: 15.3) :    

15.10.1 Λιψθ 2θσ προειδοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια του ίδιου competition (ςυνόλου ατομικϊν ι 
ομαδικϊν παιχνιδιϊν). (δθλ. ζχει δοκεί και προθγουμζνωσ κίτρινθ κάρτα για οποιαδιποτε 
παράβαςθ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτον κανονιςμό 15.9).  

15.10.2 Δεφτερθ κίτρινθ κάρτα ςτθν Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ ι ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ςτον ακλθτι 
ι/και ςτον Α.Β. κατά τθ διάρκεια του ίδιου competition (ςυνόλου ατομικϊν ι ομαδικϊν 
παιχνιδιϊν), κα οδθγιςει ςτον αποκλειςμό του από τον τρζχοντα αγϊνα. Αν ςυμβεί κατά τθν 
προετοιμαςία για ατομικό αγϊνα, ο ακλθτισ κα κεωρθκεί ότι ζχει θττθκεί όπωσ και ςε περίπτωςθ 
απουςίασ του (αναφ.: 11.8). 

Μία δεφτερθ κίτρινθ κάρτα ςτον προπονθτι τον εμποδίηει να ειςζλκει ςτον Α.Χ. για τον 
ςυγκεκριμζνο αγϊνα. 

15.10.3 Μία δεφτερθ κίτρινθ κάρτα κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα οδθγιςει ςτον αποκλειςμό του 
από τον αγϊνα και κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ιττα όπωσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ του ακλθτι 
(αναφ.: 11.8). 

Αν πρόκειται για τον προπονθτι, είναι υποχρεωμζνοσ να εξζλκει από τον Α.Χ., αλλά θ ομάδα/ το 
ηευγάρι μποροφν να ςυνεχίςουν. 

15.11 Ο ακλθτισ, Ακλθτικόσ Βοθκόσ ι/και ο προπονθτισ που κα διαπράξει οποιαδιποτε 
από τισ παρακάτω παραβάςεισ κα λάβει κόκκινθ κάρτα και άμεςθ αποβολι (αναφ.: 
15.4): 

15.11.1 Επιδείξει αντιακλθτικι ςυμπεριφορά όπωσ: αποπειράται να εξαπατιςει τον διαιτθτι, είτε 
κάνει παρατθριςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει δικαίωμα ςτον αγωνιςτικό χϊρο.  

15.11.2 Βίαιθ επαφι. 

15.11.3 Χριςθ επικριτικισ, προςβλθτικισ, ι υβριςτικισ φραςεολογίασ, είτε χειρονομιϊν.  
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15.11.4 Μία κόκκινθ κάρτα ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κα ζχει ωσ αποτζλεςμα άμεςθ αποβολι από το 
competition (ςφνολο ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν). Τα αποτελζςματα από προθγοφμενουσ 
αγϊνεσ κατά τθ διάρκεια του competition (ςυνόλου ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν), κα 
καταγραφοφν όπωσ και ςτθν περίπτωςθ απουςίασ του και ο ακλθτισ ι θ Ρλευρά δεν κα ζχει 
δικαίωμα να ςυμμετζχει ι δεν κα λάβεί πόντουσ κατάταξθσ για το competition (ςφνολο ατομικϊν 
ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν). (αναφ.: 15.4.1). 

16. Επικοινωνία  
16.1 Δεν κα υπάρξει επικοινωνία μεταξφ ακλθτι, Ακλθτικοφ Βοθκοφ, προπονθτι και 
αναπλθρωματικϊν κατά τθ διάρκεια μιασ Ρεριόδου. 

Οι εξαιρζςεισ είναι :  
 

 όταν ζνασ ακλθτισ ηθτά από τον Ακλθτικό Βοθκό του να πραγματοποιιςει μια 
ςυγκεκριμζνθ ενζργεια όπωσ θ αλλαγι τθσ κζςθσ του αναπθρικοφ αμαξιδίου, θ μετακίνθςθ 
μιασ βοθκθτικισ ςυςκευισ, το ρολάριςμα τθσ μπάλασ ι να δϊςει τθν μπάλα ςτον ακλθτι. 
Οριςμζνεσ ενζργειεσ ρουτίνασ επιτρζπονται χωρίσ ςυγκεκριμζνο αίτθμα ςτον Ακλθτικό 
Βοθκό. 

 

 οι προπονθτζσ, οι Ακλθτικοί Βοθκοί και οι αναπλθρωματικοί ακλθτζσ μποροφν να 
ςυγχαροφν ι να ενκαρρφνουν τουσ ακλθτζσ τθσ Ρλευράσ τουσ μετά από μία βολι και 
μεταξφ των Ρεριόδων. 

 

 επικοινωνία μεταξφ προπονθτϊν, αναπλθρωματικϊν ακλθτϊν και αναπλθρωματικϊν 
Ακλθτικϊν Βοθκϊν αλλά με τρόπο που οι ακλθτζσ ςτο γιπεδο δεν μποροφν να τουσ 
ακοφςουν. Αν κατά τθ γνϊμθ του διαιτθτι οι ακλθτζσ ςτο γιπεδο μποροφν να τουσ 
ακοφςουν, ο διαιτθτισ κα κεωριςει ακατάλλθλθ επικοινωνία και κα δϊςει μια μπάλα 
πζναλτι (ref: 15.5.3). 

16.2 Στθν κατθγορία των Ομάδων και των Ηευγαριϊν, κατά τθ διάρκεια μιασ Ρεριόδου οι ακλθτζσ 
μποροφν να επικοινωνοφν μόνο με τουσ ςυμπαίκτεσ τουσ που βρίςκονται ςτο γιπεδο αφοφ ο 
διαιτθτισ ζχει υποδείξει ότι είναι θ ςειρά τουσ να ρίξουν. Κατά τθ διάρκεια μιασ Ρεριόδου, όταν ςε 
καμία από τισ Ρλευρζσ δεν ζχει δοκεί ςιμα για να παίξει (π.χ.: κατά τθ διάρκεια ενόσ μετριματοσ  
από τον διαιτθτι, μια δυςλειτουργία του ρολογιοφ ...), οι ακλθτζσ και από τισ δφο πλευρζσ μποροφν 
να ςυνομιλοφν ιςυχα, αλλά πρζπει να ςταματιςουν μόλισ υποδειχκεί ςτθν αντίπαλθ Ρλευρά πωσ 
πρζπει να παίξει.  
16.3 Ο ακλθτισ δεν μπορεί να δϊςει οδθγία ςτον Ακλθτικό Βοθκό του ςυμπαίκτθ του. Κάκε 
ακλθτισ μπορεί να επικοινωνεί απευκείασ μόνο με τον δικό του Ακλθτικό Βοθκό. 

16.4 Μεταξφ των Ρεριόδων, οι ακλθτζσ μποροφν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, με τον Ακλθτικό 
Βοθκό και τον προπονθτι τουσ. Αυτό πρζπει να ςταματιςει μόλισ ο διαιτθτισ είναι ζτοιμοσ να 
ξεκινιςει τθν Ρερίοδο. Ο διαιτθτισ δεν κα κακυςτεριςει τον αγϊνα για να επιτρζψει μακρά 
ςυηιτθςθ. 

16.5 Ζνασ ακλθτισ μπορεί να ηθτιςει από ζναν άλλο ακλθτι ι από τον Ακλθτικό Βοθκό του BC3 να 
μετακινθκεί αν είναι τοποκετθμζνοσ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επθρεάηει τθν ρίψθ, αλλά δεν 
μπορεί να τουσ ηθτιςει να βγουν από το κουτί ρίψθσ τουσ. 

16.6 Οποιοςδιποτε ακλθτισ μπορεί να μιλιςει ςτο διαιτθτι ςτο χρόνο του. 
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16.7 Αφοφ ο διαιτθτισ υποδείξει ποια Ρλευρά κα ρίξει, οποιοςδιποτε ακλθτισ από αυτιν τθν 
Ρλευρά μπορεί να ηθτιςει το ςκορ ι μία μζτρθςθ. Ερωτιςεισ  για τθν τοποκζτθςθ τθσ μπάλασ (δθλ. 
Ροια μπάλα του αντιπάλου είναι πιο κοντά;) δεν κα απαντθκοφν. Οι ακλθτζσ μποροφν να μπουν 
ςτθν  περιοχι παιχνιδιοφ για να βεβαιωκοφν οι ίδιοι ςχετικά με τθ κζςθ των μπαλϊν.  

16.8 Εάν απαιτείται μετάφραςθ ςτο γιπεδο κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα, ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ  
κα ζχει τθν πλιρθ αρμοδιότθτα να επιλζξει ζναν κατάλλθλο μεταφραςτι. Ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ 
(ΕΔ) κα προςπακιςει πρϊτα να χρθςιμοποιιςει είτε ζναν εκελοντι τθσ διοργάνωςθσ είτε ζναν 
άλλο διαιτθτι ο οποίοσ δεν ςυμμετζχει ςε άλλο αγϊνα. Αν δεν υπάρχει διακζςιμοσ κατάλλθλοσ 
μεταφραςτισ, ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ (ΕΔ)  μπορεί να επιλζξει ζνα άτομο που είναι μζλοσ τθσ 
χϊρασ του ακλθτι. 

16.9 Οι μεταφραςτζσ δεν κα κάκονται ςτον Α.Χ. Κανζνασ αγϊνασ δεν κα κακυςτεριςει εάν ζνασ 
μεταφραςτισ δεν είναι παρϊν όταν χρειαςτεί. 

16.10 Οποιαδιποτε ςυςκευι επικοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ Smart Phone που 
λαμβάνεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο, πρζπει να ζχει εγκρικεί από τον Επικεφαλι Διαιτθτι (ΕΔ)  ι τον 
Τεχνικό Επιτετραμμζνο (TΕ). Οποιαδιποτε κακι χριςθ κα κεωρθκεί ακατάλλθλθ επικοινωνία και 
κα αποδοκεί μια μπάλα πζναλτι . 

Οι προπονθτζσ  επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν τάμπλετ και smart phones για να κρατοφν 
ςθμειϊςεισ. Οι ακλθτζσ και οι Ακλθτικοί Βοθκοί ςτο γιπεδο δεν πρζπει να λαμβάνουν καμία 
πλθροφορία από τουσ προπονθτζσ ι τουσ αναπλθρωματικοφσ εκτόσ των γραμμϊν. Κάκε παράβαςθ 
αυτοφ του κανόνα κα κεωρείται ακατάλλθλθ επικοινωνία και κα αποδίδεται μια μπάλα πζναλτι. 

 

17.Χρόνοσ ανά περίοδο 
17.1 Κάκε Ρλευρά κα ζχει χρονικό όριο για να παίξει ςε κάκε περίοδο, το οποίο μετράται από 
χρονομζτρθ. 

Οι χρόνοι είναι οι εξισ: 

 BC1:  5 λεπτά ανά ακλθτι ανά περίοδο  

 BC2:  4 λεπτά ανά ακλθτι ανά περίοδο  

 BC3:  6 λεπτά ανά ακλθτι ανά περίοδο  

 BC4:  4 λεπτά ανά ακλθτι ανά περίοδο  

 Ομάδεσ:  6 λεπτά ανά Ομάδα ανά περίοδο  

 Ηευγάρια BC3:  7 λεπτά ανά ηευγάρι ανά περίοδο 

 Ηευγάρια BC4:  5 λεπτά ανά ηευγάρι ανά περίοδο   

17.2   Θ ρίψθ τθσ Jack προςμετράται ςτο χρόνο τθσ Ρλευράσ. 

17.3 Ο χρόνοσ τθσ κάκε Ρλευράσ ξεκινά όταν ο διαιτθτισ υποδείξει ςτον χρονομζτρθ ποιά Ρλευρά 
κα ρίξει. Το ίδιο ιςχφει και για τθ Jack.  

17.4 Ο χρόνοσ τθσ κάκε Ρλευράσ κα ςταματιςει όταν θ μπάλα τθσ ρίψθσ ςταματιςει εντόσ των 
ορίων του γθπζδου ι  όταν περάςει τα όρια του γθπζδου. 

17.5 Αν μία Ρλευρά δεν ζχει απελευκερϊςει τθν μπάλα κατά τθν παρζλευςθ του χρόνου, αυτι θ 
μπάλα κακϊσ και οι υπόλοιπεσ μπάλεσ τθσ Ρλευράσ κα κεωρθκοφν μθ ζγκυρεσ και κα 
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τοποκετθκοφν ςτθν περιοχι για τισ νεκρζσ μπάλεσ. Σε περίπτωςθ των ακλθτϊν BC3, θ μπάλα 
κωρείται ότι ζχει απελευκερωκεί από τθ ςτιγμι που ξεκινά να κυλά ςτθ ράμπα.    

17.6 Αν μία Ρλευρά απελευκερϊςει μία μπάλα μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου, τότε ο διαιτθτισ 
κα ςταματιςει τθν μπάλα και κα τθν απομακρφνει απ’ το γιπεδο πριν διαταράξει το παιχνίδι. Αν θ 
μπάλα διαταράξει άλλεσ μπάλεσ , θ Ρερίοδοσ κα κεωρθκεί άκυρθ (αναφ.: 12). 

17.7 Το χρονικό όριο για τισ μπάλεσ του πζναλτι είναι ζνα λεπτό ανά παράβαςθ (1 μπάλα), για 
όλεσ τισ κατθγορίεσ. 

17.8 Κατά τθ διάρκεια κάκε Ρεριόδου, ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ και για τισ δφο Ρλευρζσ κα 
αναγράφεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε Ρεριόδου ο 
υπολειπόμενοσ χρόνοσ και για τισ δφο Ρλευρζσ κα καταγράφεται ςτο φφλλο αγϊνοσ. 

17.9 Στθ διάρκεια μιασ Ρεριόδου, αν ο χρόνοσ είναι λανκαςμζνοσ, ο διαιτθτισ κα προςαρμόςει τον 
χρόνο ζτςι ϊςτε να αντιςτακμίςει το λάκοσ. 

17.10 Σε περιπτϊςεισ διαφωνίασ ι ςφγχυςθσ, ο διαιτθτισ πρζπει να ςταματιςει το χρονόμετρο. Αν 
είναι απαραίτθτθ θ παφςθ κατά τθ διάρκεια τθσ Ρεριόδου για τισ ανάγκεσ μετάφραςθσ, o χρόνοσ 
πρζπει να ςταματιςει. Πταν είναι δυνατό, ο διερμθνζασ προτιμάται να μθν προζρχεται από τθν 
ίδια ομάδα/ χϊρα με τον ακλθτι. (αναφ.: 16.8)   

17.11 Ο χρονομζτρθσ  κα ανακοινϊςει δυνατά και κακαρά, όταν ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ είναι ’’ 1 
λεπτό ’’, ’’ 30 δεφτερα ’’, ’’ 10 δεφτερα ’’ και ’’ Τζλοσ Χρόνου ’’, όταν λιξει ο χρόνοσ. Στο ’’ ζνα 
λεπτό ’’ ανάμεςα ςτισ Ρεριόδουσ ο χρονομζτρθσ κα ανακοινϊςει ’’15 δεφτερα! ’’  και  ’’ Τζλοσ 
Χρόνου! ’’  

18. Ιατρικό Time Out 
18.1 Αν ζνασ ακλθτισ ι ΑΒ αρρωςτιςει κατά τθ διάρκεια του αγϊνα (πρζπει να είναι ςοβαρι θ 
κατάςταςθ), οποιοςδιποτε ακλθτισ, μπορεί να ηθτιςει ιατρικό time out αν είναι απαραίτθτο. Ο 
αγϊνασ μπορεί να διακοπεί για ιατρικό time out για δζκα (10) λεπτά, κατά τθ διάρκεια του οποίου 
ο διαιτθτισ πρζπει να ςταματιςει τθ ροι του χρόνου του αγϊνα. Στθν κατθγορία BC3, κατά τθ 
διάρκεια αυτϊν των δζκα λεπτϊν, οι Ακλθτικοί Βοθκοί δεν πρζπει να κοιτάξουν προσ τθν περιοχι 
του παιχνιδιοφ.  

18.2 Ζνασ ακλθτισ ι ΑΒ μπορεί να λάβει μόνο ζνα (1) ιατρικό time out ανά αγϊνα. 

18.3 Σε όποιον ακλθτι ι ΑΒ δοκεί ιατρικό time out πρζπει να τον δει ο γιατρόσ που ζχει οριςκεί 
από τθ διοργάνωςθ, ςτο γιπεδο το ςυντομότερο δυνατό. Ο γιατρόσ μπορεί να ζχει βοικεια  ςτθν 
επικοινωνία από τον ακλθτι ι τον ΑΒ, αν είναι απαραίτθτο. 

18.4 Στθν Κατθγορία των Ατομικϊν, αν ζνασ ακλθτισ δεν δφναται να ςυνεχίςει, ο αγϊνασ κα 
ςταματιςει και κα αντιμετωπιςτεί όπωσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ απ’ τον αγϊνα (αναφ.: 11.8).  

18.5 Στθν Κατθγορία των Ομάδων, αν ζνασ ακλθτισ δεν δφναται να ςυνεχίςει, λόγω αςκενείασ, θ 
τρζχουςα Ρερίοδοσ πρζπει να ολοκλθρωκεί χωρίσ τισ υπολειπόμενεσ μπάλεσ του. Αν οι 
ςυνακλθτζσ του ζχουν υπολειπόμενεσ μπάλεσ να ρίξουν, μποροφν να τισ ρίξουν εντόσ του χρόνου 
τουσ. Ζνασ αναπλθρωματικόσ μπορεί να ειςζλκει ςτον αγϊνα μόνο ανάμεςα ςτισ Ρεριόδουσ 
(αναφ.: 10.16.3).     
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18.6 Στισ Κατθγορίεσ των Ηευγαριϊν BC3  και BC4, αν ζνασ ακλθτισ δεν δφναται να ςυνεχίςει, 
λόγω αςκενείασ, θ τρζχουςα Ρερίοδοσ πρζπει να ολοκλθρωκεί χωρίσ τισ υπολειπόμενεσ μπάλεσ 
του. Αν ο ςυνακλθτισ του ζχει υπολειπόμενεσ μπάλεσ να ρίξει, μπορεί να τισ ρίξει εντόσ του 
χρόνου τουσ. Ο αναπλθρωματικόσ μπορεί να ειςζλκει ςτον αγϊνα μόνο ανάμεςα ςτισ Ρεριόδουσ 
(αναφ.: 10.16.3)     

18.7 Αν το ιατρικό time out ηθτθκεί για ζναν Ακλθτικό Βοθκό, οι ακλθτζσ ςτα ηευγάρια  μποροφν 
να μοιραςτοφν ζναν Ακλθτικό Βοθκό για το υπόλοιπο τθσ Ρεριόδου. Αντικατάςταςθ μπορεί να 
γίνει μόνο ανάμεςα ςτισ Ρεριόδουσ (αναφ.: 10.16.3). Αν δεν υπάρχει αναπλθρωματικόσ ςτον Α.Χ., 
οι ακλθτζσ κα πρζπει να μοιραςτοφν ζναν Ακλθτικό Βοθκό για το υπόλοιπο του αγϊνα. Στθν 
Κατθγορία των Ατομικϊν, αν ο ακλθτισ ζχει υπολειπόμενεσ μπάλεσ να ρίξει ςτθν τρζχουςα 
Ρερίοδο και δεν μπορεί να τισ ρίξει χωρίσ βοικεια, κα κεωρθκοφν νεκρζσ  μπάλεσ είτε ωσ νεκρι 
μπάλα, αν πρόκειται για μία υπολειπόμενθ. 

18.8 Στθν Κατθγορία των Ομάδων αν ο ακλθτισ που πρόκειται να ρίξει τθ Jack, αρρωςτιςει, δεν 
δφναται να ςυνεχίςει και δεν υπάρχουν αναπλθρωματικοί, τθ Jack κα τθ ρίξει αυτόσ που 
επρόκειτο να τθν ρίξει ςτθν επόμενθ Ρερίοδο. 

18.9 Στθν Κατθγορία των Ομάδων αν ζνασ ακλθτισ δεν δφναται να ςυνεχίςει ςε επόμενουσ αγϊνεσ 
(μόνο για ιατρικό λόγο) και δεν υπάρχει αναπλθρωματικόσ, θ Ομάδα μπορεί να ςυνεχίςει  να 
αγωνίηεται με δφο (2) ακλθτζσ οι οποίοι κα χρθςιμοποιοφν μόνο τζςςερισ (4) μπάλεσ. Εάν είναι 
BC1 ο ακλθτισ που δεν δφναται να ςυνεχίςει και δεν υπάρχει αναπλθρωματικόσ BC1, ο αγϊνασ 
μπορεί να ςυνεχιςτεί χωρίσ ακλθτι BC1. 

18.10 Αν ζνασ ακλθτισ ςυνεχίςει να ηθτά κατ’ εξακολοφκθςθ ιατρικά time out, ο ΤΕ ςε ςυνεργαςία 
με τον γιατρό και ζναν αντιπρόςωπο τθσ χϊρασ του ακλθτι κα αποφαςίςουν αν ο ακλθτισ κα 
πρζπει να αποςυρκεί από το υπόλοιπο τθσ διοργάνωςθσ. 

Στθν Κατθγορία των Ατομικϊν αν ο ακλθτισ αποςυρκεί από το υπόλοιπο τθσ διοργάνωςθσ, όλοι οι 
επόμενοι αγϊνεσ που κα διεξάγονταν κα ζχουν ςκορ αντίςτοιχο με το ςκορ με τθ μεγαλφτερθ 
διαφορά αυτοφ του ομίλου ι τθσ φάςθσ των knock out.  

19. Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ  διαδικαςία Ενςτάςεων  

19.1 Κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα  μία Ρλευρά μπορεί να αιςκανκεί ότι ο διαιτθτισ ζχει αγνοιςει 
ζνα γεγονόσ ι ζχει πάρει μία λάκοσ απόφαςθ, θ οποία επθρεάηει το αποτζλεςμα του αγϊνα. 
Εκείνθ τθ ςτιγμι, ο ακλθτισ/ αρχθγόσ εκείνθσ τθσ Ρλευράσ μπορεί να επιςτιςει τθν προςοχι του 
διαιτθτι ςε αυτι τθν κατάςταςθ και να ηθτιςει διευκρίνιςθ. Ο χρόνοσ πρζπει να ςταματιςει 
(αναφ.: 17.10). 

19.2 Κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα ζνασ ακλθτισ/ αρχθγόσ μπορεί να ηθτιςει να αποφανκεί ο 
Επιδιαιτθτισ, του οποίου θ απόφαςθ είναι τελικι. 

19.2.1 Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 19.1 και 19.2, κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα οι ακλθτζσ 
μποροφν να απευκυνκοφν ςτο  διαιτθτι ςχετικά με μια κατάςταςθ με τθν οποία δεν ςυμφωνοφν 
και να ηθτιςουν  διευκρίνιςθ. Για να χρθςιμοποιιςουν τον κανονιςμό 19.3 (διαδικαςία ζνςταςθσ), 
πρζπει να ηθτιςουν απόφαςθ από τον Επικεφαλι Διαιτθτι (ΕΔ). 

19.3 Στο τζλοσ κάκε αγϊνα ςτισ Ρλευρζσ που αγωνίςτθκαν κα ηθτθκεί να υπογράψουν το φφλλο 
αγϊνα. Σε περίπτωςθ που μια Ρλευρά επικυμεί να υποβάλλει ζνςταςθ για μια απόφαςθ ι μια 
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ενζργεια ι αιςκάνεται ότι ο διαιτθτισ δεν ενιργθςε ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ κατά τθ 
διάρκεια αυτοφ του αγϊνα, δεν πρζπει να υπογράψει το φφλλο αγϊνοσ. 

19.4 Ο διαιτθτισ κα ςθμειϊςει τθν ϊρα τθσ ολοκλιρωςθσ του αγϊνα (αφοφ καταχωριςει το 
αποτζλεςμα ςτο φφλλο αγϊνοσ). Οι ενςτάςεισ πρζπει να υποβλθκοφν εντόσ 30 λεπτϊν από τθν 
ολοκλιρωςθ αυτοφ του αγϊνα. Αν δεν παραλθφκεί γραπτι ζνςταςθ, το αποτζλεςμα παραμζνει.  

19.5 Ζνα ςυμπλθρωμζνο ζντυπο  ζνςταςθσ πρζπει να παραδοκεί ςτθ γραμματεία τθσ ακλθτικισ 
διοργάνωςθσ από τον ακλθτι, τον αρχθγό ι τον υπεφκυνο τθσ ομάδασ, ςυνοδευόμενθ από £ 150 ι 
το ιςοδφναμο αντίςτοιχο εκνικό νόμιςμα. Σε αυτό το ζντυπο κα πρζπει να αναφζρονται 
λεπτομερϊσ τόςο οι περιςτάςεισ όςο και θ αιτιολόγθςθ (παραπζμποντασ ςτουσ αντίςτοιχουσ 
κανονιςμοφσ), για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ (ΕΡ),  ι ο οριςκείσ 
από αυτοφσ, κα ςυγκαλζςει μια Επιτροπι Εκδίκαςθσ Ενςτάςεων  το ςυντομότερο δυνατό. 

Θ Ρρωτοβάκμια  Επιτροπι Ενςτάςεων  κα αποτελείται από: 

 τον Επικεφαλι Διαιτθτι ι τον Βοθκό του Επικεφαλι Διαιτθτι, 

 δφο διεκνείσ διαιτθτζσ που δεν ζχουν ανάμειξθ με τον αγϊνα, και δεν κατάγονται από τισ 
χϊρεσ που κάνουν τθν ζνςταςθ. 
 

19.5.1 Μόλισ ςχθματιςτεί θ Ρρωτοβάκμια Επιτροπι Ενςτάςεων, κα πρζπει να ςυμβουλευτοφν τον 
διαιτθτι που ςυμμετείχε ςτον αγϊνα για τον οποίο γίνεται θ ζνςταςθ, προτοφ λάβουν τελικι 
απόφαςθ. Θ  Ρρωτοβάκμια Επιτροπι Ενςτάςεων  πρζπει να ςυνεδριάηει ςε ιδιωτικό χϊρο. Πλεσ οι 
ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν ζνςταςθ πρζπει να παραμείνουν εμπιςτευτικζσ.  

19.5.2 Θ απόφαςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ενςτάςεων  κα λθφκεί το ςυντομότερο δυνατόν 
και κα υποβλθκεί γραπτϊσ ςτον ακλθτι ι τον αρχθγό ι τον υπεφκυνο ομάδασ, και ςτθν άλλθ 
εμπλεκόμενθ Ρλευρά. 
 
19.6 Σε περίπτωςθ που θ απόφαςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ενςτάςεων προςβλθκεί, θ 
Ρλευρά που προςβάλλει τθν απόφαςθ κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο  ζνα δεφτερο 
ζντυπο ζνςταςθσ. Εφόςον γίνει αυτό, και τα δφο εμπλεκόμενα μζρθ κα πρζπει να ενθμερωκοφν. 
Μετά τθν παραλαβι αυτισ τθσ ζνςταςθσ, ο Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ ι οι οριςκείσ από αυτόν, κα 
ςυγκαλζςει το ςυντομότερο δυνατό μια Δευτεροβάκμια Επιτροπι Ενςτάςεων που αποτελείται από: 

 τον Τεχνικό Επιτετραμμζνο, 

 δφο διεκνείσ κριτζσ που δεν ζχουν ανάμειξθ ςτθν προθγοφμενθ ζνςταςθ και δεν 
κατάγονται από τισ χϊρεσ που εμπλζκονται με τν ζνςταςθ. 

 
19.6.1  Θ απόφαςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ Ενςτάςεων είναι οριςτικι. 

19.7  Κακζνα από τα εμπλεκόμενα μζρθ ςτον αγϊνα για τον οποίο ζγινε θ ζνςταςθ μπορεί να 
ηθτιςει ανακεϊρθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ενςτάςεων. Ρρζπει να 
υποβάλουν ζντυπο ζνςταςθσ ςυνοδευόμενο από £ 150. Οι ενςτάςεισ πρζπει να υποβλθκοφν εντόσ 
τριάντα (30) λεπτϊν από τθν παραλαβι τθσ αρχικισ απόφαςθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ 
Ενςτάςεων. Θ Ρρωτοβάκμια Επιτροπι Ενςτάςεων ι ο διοριςμζνοσ τουσ κα καταγράψει τθν ϊρα 
που ο ακλθτισ ι θ Ρλευρά ι το κατάλλθλο άτομο (δθλ. Ο υπεφκυνοσ τθσ ομάδασ ι ο προπονθτισ) 
λαμβάνει τθν αρχικι απόφαςθ και το πρόςωπο αυτό πρζπει να υπογράψει το φφλλο. Πλεσ οι 
ςυηθτιςεισ ςχετικά με τισ ενςτάςεισ πρζπει να παραμείνουν εμπιςτευτικζσ. 
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19.8 Αν θ απόφαςθ τθσ ζνςταςθσ απαιτεί τθν επανάλθψθ ενόσ αγϊνα, αυτόσ κα επαναλθφκεί από 
τθν αρχι τθσ Ρεριόδου, όπου ςυνζβθ θ κατάςταςθ που προκάλεςε τθν ζνςταςθ. 

19.9 Εάν ζνασ λόγοσ για μια ζνςταςθ είναι γνωςτόσ πριν ξεκινιςει ζνασ αγϊνασ, θ ζνςταςθ πρζπει 
να δθλωκεί πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα και να υποβλθκεί εντόσ τριάντα (30) λεπτϊν από τθν 
ολοκλιρωςθ του αγϊνα. 

19.10 Εάν προκφψει λόγοσ για ζνςταςθ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ ι ο 
Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να ενθμερωκοφν για τθν πρόκεςθ υποβολισ ζνςταςθσ προτοφ θ 
Ρλευρά που κα τθν υποβάλει εγκαταλείψει τθν Αίκουςα Κλιςθσ. Θ ζνςταςθ κα εξεταςτεί μόνο 
εάν ζχουν ακολουκθκεί οι παραπάνω διαδικαςίεσ. 
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Παράρτθμα 1 – ιματα Διαιτθςίασ                 
 

Διαδικαςία που χριηει ςιματοσ 

διαιτθςίασ  
Περιγραφι τθσ χειρονομίασ  Εκτζλεςθ τθσ χειρονομίασ 

Υπόδειξθ να ρίξουν τισ μπάλεσ 

ςτο ηζςταμα, ι τθ Jack: 

 κανονιςμόσ 10.1 

 κανονιςμόσ  10.2 

 

Μετακινείτε το  χζρι ςασ για να 

υποδείξετε τθ ρίψθ και λζτε  ’’ 

Ξεκινιςτε το ηζςταμα ’’, ι 

’’Jack’’ 

 

Υπόδειξθ για τθ ρίψθ 

χρωματιςτισ μπάλασ: 

 κανονιςμόσ 10.4 

 κανονιςμόσ  10.5 

 κανονιςμόσ  10.6 

 

Δείχνετε το δείκτθ χρϊματοσ 

ςφμφωνα με το χρϊμα τθσ 

πλευράσ που ρίχνει. 

 

Μπάλεσ που απζχουν εξ’ ίςου 

από τθ ’’Jack’’ 

 κανονιςμόσ 10.12 

Κρατάτε το δείκτθ χρϊματοσ  

πλαγίωσ κόντρα ςτθν παλάμθ 

ςασ με το πλάγιο άκρο τθσ να 

δείχνει προσ τουσ ακλθτζσ. 

Γυρίηετε το δείκτθ χρϊματοσ  

για να δείξετε ποιοσ κα ρίξει 

(όπωσ παραπάνω).  
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Τεχνικό ι ιατρικό time out: 

 κανονιςμόσ 5.7 

 κανονιςμόσ 6.2 

 κανονιςμόσ 18 

Βάηετε τθν παλάμθ του ενόσ 

χεριοφ ςασ πάνω από τα 

δάχτυλα του άλλου χεριοφ, 

κάκετα (ςχθματίηοντασ ’’Τ’’) 

λζγοντασ ποια πλευρά το 

κάλεςε (π.χ. ιατρικό ι τεχνικό 

time out για – όνομα 

ακλθτι/ομάδα/χϊρα/χρϊμα 

μπάλασ). 
 

 

Αντικατάςταςθ: 

 κανονιςμόσ 10.16 

Ρεριςτρζφετε τον ζναν πιχθ γφρω 

απ’ τον άλλο. 

 

Μζτρθμα 

 κανονιςμόσ 4.6 

 κανονιςμόσ 11.16 

Βάηετε το ζνα χζρι δίπλα ςτο άλλο 

και  τα απομακρφνετε ςαν να 

χρθςιμοποιοφςατε μετροταινία. 

 

Ο διαιτθτισ ρωτάει αν οι 

ακλθτζσ κζλουν να μπουν ςτο 

γιπεδο: 

 κανονιςμόσ 11.6 

Δείχνετε τουσ ακλθτζσ και μετά το 

μάτι ςασ. 

 

Αντικανονικι επικοινωνία: 

 κανονιςμόσ 15.5.3 

 κανονιςμόσ 16 

 

Δείχνετε το ςτόμα ςασ και κουνάτε 

το δείκτθ ςασ δεξιά-αριςτερά με το 

άλλο ςασ χζρι. 
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Νεκρι μπάλα/ μπάλα out: 

 κανονιςμόσ 10.6.2 

 κανονιςμόσ 10.10 

 κανονιςμόσ 10.11 

 

 

Δείχνετε τθ μπάλα και ςθκϊνετε τον 

πιχθ ςασ κάκετα με τθν παλάμθ να 

υψϊνεται προσ τον κορμό ςασ και 

λζτε : ’’ Out’’  ι ’’ Νεκρι Μπάλα’’. 

Μετά ςθκϊνετε τθν μπάλα. 

 

Αφαίρεςθ: 

 κανονιςμόσ 15.2 

 

Δείχνετε τθ μπάλα και υψϊνετε τον 

πιχθ κυρτϊνοντασ το χζρι ςασ 

προτοφ ςθκϊςετε τθ μπάλα (όποτε 

είναι εφικτό). 

 

1 μπάλα πζναλτι 

 κανονιςμόσ 15.1 

 

Υψϊνετε 1 δάχτυλο. 

 

Κίτρινθ Κάρτα: 

 κανονιςμόσ 15.3 

Δεφτερθ κίτρινθ κάρτα και 

αποβολι απ’ τον τρζχοντα 

αγϊνα 

 κανονιςμόσ 15.10 

Δείχνετε τθν κίτρινθ κάρτα για τθν 

παράβαςθ. 

Δείχνετε τθν κίτρινθ κάρτα για 

δεφτερθ παράβαςθ ( τζλοσ του 

αγϊνα, για Ηευγάρια και Ατομικά). 
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Κόκκινθ Κάρτα (Αποκλειςμόσ) 

 Κανονιςμόσ 15.4 

 

Δείχνετε τθν κόκκινθ κάρτα. 

 

Ολοκλιρωςθ Ρεριόδου/ 

τζλοσ του αγϊνα 

 κανονιςμόσ 10.7 

Σταυρϊνετε τεντωμζνα  τα χζρια,  

ςασ και τα απομακρφνετε. 

Ανακοινϊνετε ,’’ Τζλοσ Ρεριόδου’’ ι 

’’ Τζλοσ Ραιχνιδιοφ’’. 

 

Σκορ: 

 κανονιςμόσ 4.5 

 κανονιςμόσ 11 

Τοποκετείτε τα δάχτυλά ςασ ςτο 

νικθτιριο χρϊμα του δείκτθ 

χρϊματοσ  και δείχνετε το ςκορ. 

Ανακοινϊνετε το ςκορ. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 BISFed International Boccia Rules – 2018 (v.3) 
________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
Boccia International Sports Federation Ltd is a Company Limited by Guarantee registered in England and Wales, number 8199521 
Registered address: 60 Charlotte Street, London W1 T2NU, United Kingdom  

Page 41 of 49 
 Date: 17 June 2019 

κορ 
Παραδείγματα κορ 

    

3 πόντοι για το κόκκινο  
7 points for red 

7 πόντοι για το κόκκινο  

10 points for red 

10 πόντοι για το κόκκινο  

12 points for red 

12 πόντοι για το κόκκινο 

 
 
 
 
  Κριτισ Γραμμϊν 

Διαδικαςία που χριηει 

νεφματοσ  

 

Περιγραφι τθσ χειρονομίασ  Εκτζλεςθ τθσ χειρονομίασ 

 

Για να τραβιξετε τθν προςοχι 

του διαιτθτι. 

 

Σθκϊνετε το χζρι ςασ. 

 

GRAPHIC DESIGNER: Francisca Sottomayor 

ΧΕΔΙΑΣΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ: Francisca Sottomayor 
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Παράρτθμα 2 – Ενςτάςεισ  
Διαδικαςία Ενςτάςεων  
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Protest to the Jury of Appeal 
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Οδθγίεσ Ενςτάςεων  

 

 Αν μια Ρλευρά κζλει να υποβάλλει ζνςταςθ εκτόσ του χρονικοφ ορίου των 30 λεπτϊν θ 
γραμματεία των αγϊνων οφείλει να τουσ ενθμερϊςει ότι το χρονικό όριο ζχει παρζλκει. Αν 
θ Ρλευρά επιμζνει ςτθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ θ γραμματεία δεν κα τθ δεχκεί. 

 Φωτογραφίεσ και βίντεο δεν γίνονται αποδεκτά για να  υποςτθρίξουν μια  ζνςταςθ.   
 

 Επανάλθψθ αγϊνα εξαιτίασ μιασ ζνςταςθσ:  

Ο διαιτθτισ ρίχνει το νόμιςμα και θ Ρλευρά που κερδίηει διαλζγει αν κα παίξει με κόκκινα ι 

μπλε. Αν μια Ρλευρά είχε κερδίςει πζναλτι  δεν κα μπορζςουν να παίξουν αυτζσ τισ μπάλεσ.  

 Επανάλθψθ από τθν αρχι τθσ Ρεριόδου ςτθν οποία προζκυψε θ κατάςταςθ που 
υποκίνθςε τθν ζνςταςθ, εξαιτίασ τθσ απόφαςθσ τθσ ζνςταςθσ: 
Οι ακλθτζσ παραμζνουν ςτα αρχικά κουτιά ρίψθσ και κα χρθςιμοποιιςουν το ίδιο χρϊμα 
μπάλεσ. Ραραβάςεισ που δόκθκαν ςτθν Ρερίοδο που επαναλαμβάνεται φςτερα από 
απόφαςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ενςτάςεων δεν ιςχφουν πια, εκτόσ αν πρόκειται 
για παρατιρθςθ ι αποκλειςμό.    

 

 Αν ο λόγοσ τθσ ζνςταςθσ είναι ςωςτόσ αλλά δεν δικαιολογεί τθν επανάλθψθ τθσ Ρεριόδου 
(για παράδειγμα, διαδικαςτικό λάκοσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ), το παράβολο τθσ ζνςταςθσ δεν 
επιςτρζφεται. 

 

 Τα παράβολα ενςτάςεων που δεν επιςτρζφονται λόγω των αποφάςεων τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
ι τθσ Δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ Ενςτάςεων κρατοφνται από τθν BISFed  
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Protest Notification 
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Protest Form (1/2) 
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Protest Form (2/2) 
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Παράρτθμα  3 – Γιπεδο Boccia  
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Οδθγίεσ χεδιαςμοφ  

 Χριςθ φαρδιάσ ταινίασ για τισ εξωτερικζσ γραμμζσ, τθ γραμμι ρίψθσ και τθ γραμμι V 

 Χριςθ λεπτισ ταινίασ για τα κουτιά ρίψθσ, το ςταυρό και το κουτί πζναλτι 25cm x 25cm 

 Θ γραμμι των 6 μζτρων: από το εςωτερικό των  πλάγιων γραμμϊν. 

 Θ γραμμι των 12.5 μζτρων: από το εςωτερικό τθσ μπροςτινισ γραμμισ ζωσ το εςωτερικό 
τθσ τελικισ γραμμισ.  

 Θ γραμμι των 10 μζτρων: από τθν πίςω πλευρά  τθσ γραμμισ ρίψθσ ζωσ το εςωτερικό τθσ 
τελικισ γραμμισ.  

 Τα 5  μζτρα: από το εςωτερικό τθσ τελικισ γραμμισ ζωσ το κζντρο του ςταυροφ. 

 Τα 3 μζτρα: από το εςωτερικό τθσ πλαϊνισ γραμμισ ζωσ το κζντρο του ςταυροφ. 

 Τα 3 μζτρα: από το πίςω τθσ γραμμισ ρίψθσ ζωσ το μπροςτινό τθσ γραμμισ  V.  

 1.5 μζτρα: από το πίςω τθσ γραμμισ ρίψθσ ζωσ το μπροςτινό τθσ κορυφισ τθσ  γραμμισ  V.  

 2.5 μζτρα: από το εςωτερικό τθσ πίςω γραμμισ ζωσ το εςωτερικό τθσ γραμμισ ρίψθσ  

 Γραμμι κουτιοφ 1 μζτρου: εξίςου  χωριςμζνα ςε κάκε πλευρά  ςτα ςθμάδια του 1 μζτρου.  
 

 


