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Έλεγτος Έκδοζης Εγγράφοσ
Οποιαδήποηε αλλαγή πος ζημειώθηκε ζε αςηό ηο εγσειπίδιο κανονιζμών παπαβάλλεηαι
παπακάηω. Για ηον απιθμό έκδοζηρ αναηπέξηε ζηη ζελίδα ηίηλος για να πποζδιοπίζεηε ηην
έκδοζη.
Έκδοζη

1.1

Αλλαγές ποσ Έγιναν







3.4.8 Επίλςζη διένεζηρ




10.16 Έλεγσορ ζηιρ Μπάλερ μεηά ηον Αγώνα

Από Ποιόν

Ημερομηνία

GV

Οκηώβπιορ 2021

Κανονιζμόρ 4 Έλεγσορ ζηιρ Μπάλερ
8.11 «οπηικόρ έλεγσορ»
Κανονιζμόρ 9 Έλεγσορ ζηιρ Μπάλερ
Κανονιζμόρ 9.4 Μπάλερ πος αποηςγσάνοςν ζηον
έλεγσο ΔΕΝ επανελέγσονηαι
15.11.1 παπαποιημένερ μπάλερ

Οι αλλαγζσ για το V1.1 είναι ςε αυτόν το χρωματικό τόνο.
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Αλλαγζσ που ζγιναν από τθν ζκδοςθ v.4 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι αλλαγζσ που πραγματοποιικθκαν ςτο παρόν εγχειρίδιο εμφανίηονται με μπλε χρϊμα. Ωσ επί τω πλείςτον οι αλλαγζσ
ςυνοψίηονται εδϊ.
Ζκδοςθ 1.1. αλλαγζσ

Τίτλοι Κεφαλαίων που ζχουν προςτεκεί
1.Επζκταςθ Οριςμϊν
2 Αφαιρζκθκαν οι θλικιακζσ προχποκζςεισ – αυτό βρίςκεται ςτον Οδθγό Διοργανϊςεων για κάκε
διοργάνωςθ
3.2 Αφαιρζκθκε θ ριτρα για τθν ΕΡ
3.2, 3.3 Καταργοφνται οι αναπλθρωματικοί ςε κάκε Κατθγορία (πλθν των διοργανϊςεων Νζων ςφμφωνα με
τον Οδθγό των Αγϊνων)
3.6 Επιτρζπεται ο Βοθκόσ Ρροπονθτι (ΒΡ)
4 Μεταφζρονται οι Ζλεγχοι για τισ Μπάλεσ από τον προ αγωνιςτικό ζλεγχο εξοπλιςμοφ – κα γίνεται ςτθν
Αίκουςα Κλιςθσ
4 Δεν επιτρζπονται μθ εγκεκριμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ ςτο γιπεδο. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα smart
watches
4.7 Στισ επίςθμεσ διοργανϊςεισ τθσ BISFed κα χρθςιμοποιοφνται οι αδειοδοτθμζνεσ μπάλεσ
4.7 +8.11 Ρροςτίκεται Ζλεγχοσ Μπαλϊν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ
Μπάλεσ που αποτυγχάνουν να περάςουν τον ζλεγχο ΔΕΝ αντικακίςταται, εκτόσ τθσ Jack
5.2 Ανυψωμζνθ Βάςθ – το τελευταίο κομμάτι δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ των πλάγιων πλευρϊν
5.4 Pointer requirements explained more clearly
5.4 Οι προχποκζςεισ των δεικτϊν εξθγοφνται πιο κακαρά
5.5, 13.5 Θ αιϊρθςθ τθσ ράμπασ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ για τισ παρατάςεισ και τθν επιςτροφι από τθν
περιοχι παιχνιδιοφ πρζπει να πραγματοποιείται ταυτόχρονα
6.4 Ρροςαρμογζσ αμαξιδίων
9.4 Οι μπάλεσ που αποτυγχάνουν ςτον ζλεγχο τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ δεν επανελζγχονται
10.1 Κατά τθ διάρκεια τθσ δίλεπτθσ προκζρμανςθσ οι Ακλθτζσ/τριεσ ΔΕΝ επιτρζπεται να μπαίνουν ςτο κουτί
του/τθσ αντιπάλου
10.5.1 «Κίνθςθ Εκτόσ οπτικοφ πεδίου»
10.7 Άδεια για το Χειριςτι άμπασ, κατά το μζτρθμα
10.12 Ιςοπαλία – πρζπει να είναι ίςθ απόςταςθ ΚΑΙ ίςο ΣΚΟ
10.14 «Μπάλα που πζφτει» - διευκρίνθςθ
10.16 «Υποχρεωτικοί ζλεγχοι ςτισ μπάλεσ»
12 Διαταραγμζνθ περίοδοσ – Διευκρίνθςθ
13.3 Πταν ζχουμε ιςοπαλία και κα ακολουκιςει παράταςθ, το νόμιςμα γίνεται πριν ‘’Τζλοσ Ρεριόδου’’.
13.7 Αφαιρείται αυτι θ Ραράταςθ (εφόςον θ απόφαςθ βγαίνει βάςει Κατάταξθσ)
14.2 Ακλθτζσ/τριεσ και ΑΒ/Χ δεν επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτο κουτί του/τθσ αντιπάλου – (μερικζσ φορζσ
δεν μπορεί να αποφευχκεί αλλά όλοι πρζπει να κάνουν τθ καλφτερθ προςπάκεια ωσ προσ το ςεβαςμό τθσ
περιοχισ του/τθσ αντιπάλου)
15.2.1 Το κουτί του πζναλτι μεγαλϊνει( τϊρα 35cm x35cm)
15.2.3. Θ ςειρά με τθν οποία εκτελοφνται τα πζναλτι-ςυντακτικζσ διορκϊςεισ
15.8.8. Αφαιρείται αυτό το άρκρο (Οι μπάλεσ που δεν παίχτθκαν ΔΕΝ αποτελοφν παράβαςθ – είναι μόνο
Νεκρζσ Μπάλεσ)
18.3, 18.6 «Ο γιατρόσ» άλλαξε ςε «ιατρικό προςωπικό»
19 Ρροςτίκεται ζνα άρκρο για το Τεχνικό Time Out ζτςι ϊςτε να είναι όλα μαηί
20.8 Οι Ενςτάςεισ κα επιλφονται ςτον Αγωνιςτικό Χϊρο
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Ειςαγωγι
Οι κανονιςμοί που παρουςιάηονται ςε αυτό το Εγχειρίδιο Κανονιςμϊν αφοροφν τον τρόπο που παίηεται το
Boccia.
Οι κανονιςμοί των αγϊνων εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ διεκνείσ διοργανϊςεισ που διεξάγονται υπό τθν αιγίδα
τθσ BISFed, (Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Boccia). Οι διοργανϊςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν: Ρεριφερειακζσ
Διοργανϊςεισ, Ραγκόςμια Κφπελλα, Ρεριφερειακά και Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα και Ραραολυμπιακοφσ
Αγϊνεσ.
Οι Ακλθτζσ/τριεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ όπωσ επιςθμαίνονται ςτο Εγχειρίδιο
Κατθγοριοποίθςθσ.
Οι αγϊνεσ Νζων ενδεχομζνωσ να παρουςιάηουν μικρζσ αποκλίςεισ από αυτοφσ τουσ κανονιςμοφσ (π.χ. Οι
Αναπλθρωματικοί ςε Ομάδεσ και Ηευγάρια κα επιτρζπονται ςε οριςμζνουσ αγϊνεσ. Θ θλικία όςων
αγωνίηονται κα ορίηεται από τον Οδθγό των Αγϊνων ξεχωριςτά για κάκε διοργάνωςθ Αγϊνων Νζων. *Θ
θλικία για όλεσ τισ υπόλοιπεσ διοργανϊςεισ τθσ BISFed, ορίηεται με ελάχιςτο όριο τα 15 ζτθ, τα οποία πρζπει
να ζχουν ςυμπλθρωκεί πριν τθν ζναρξθ του ζτουσ που κα αγωνιςτοφν+).
Οι Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ, και οποιοςδιποτε άλλοσ, δφνανται να προςαρμόςουν αυτοφσ τουσ κανονιςμοφσ
προκειμζνου να καλυφκοφν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ, ωςτόςο οφείλουν να ςυμμορφωκοφν με τουσ τρζχοντεσ
κανονιςμοφσ ϊςτε να εξαςφαλίςουν το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διοργανϊςεισ υπό τθ BISFed.
Οι Οργανωτικζσ Επιτροπζσ των Αγϊνων μπορεί να προςκζςουν διευκρινιςεισ με τθ ςφμφωνθ ζγκριςθ του
Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου, ο οποίοσ ορίηεται από τθ BISFed, ωςτόςο όςα κατατίκενται δεν πρζπει
τροποποιοφν τθ διατφπωςθ των Κανονιςμϊν, ενϊ πρζπει να διατυπϊνονται ξεκάκαρα ςε κάκε Επικυρωμζνθ
Φόρμα που κατατίκεται ςτθ BISFed.

Σο πνεφμα των Αγϊνων
Το πνεφμα των αγϊνων ομοιάηει με αυτό του τζνισ. Θ ςυμμετοχι των κεατϊν είναι ευπρόςδεκτθ και
ενκαρρφνεται. Ραρόλα αυτά οι κεατζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των ομάδων που δεν
ςυμμετζχουν ςτθ διοργάνωςθ, παρακαλοφνται να παραμζνουν ςιωπθλοί κατά τθ διάρκεια τθσ
απελευκζρωςθσ τθσ μπάλασ από τον Ακλθτι/τρια. Δφναται να ηθτθκεί από τουσ κεατζσ να αποχωριςουν αν
παρουςιάςουν μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά.

Μεταφράςεισ
Μία ζκδοςθ των κανονιςμϊν με δυνατότθτα επεξεργαςίασ είναι διακζςιμθ για 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 αποτελεί τθν ΕΡΙΣΘΜΘ ζκδοςθ, θ οποία και χρθςιμοποιείται για όλεσ τισ
διαφωνίεσ και ενςτάςεισ.

Φωτογράφιςθ
No flash photography is allowed. Video filming of matches is permitted. However, tripods and cameras on the
FOP may only be placed with approval from the HR or TD.
Δεν επιτρζπονται φωτογραφίεσ με φλασ. Θ βιντεοςκόπθςθ των παιχνιδιϊν επιτρζπεται. Ωςτόςο, τρίποδα και
κάμερεσ μποροφν να τοποκετθκοφν ςτον ΑΧ φςτερα από ζγκριςθ του ΕΔ είτε του ΤΕ.
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Αποςαφινιςθ
Θ BISFed αναγνωρίηει πωσ ενδζχεται να προκφψουν οριςμζνεσ καταςτάςεισ που δεν ζχουν καλυφκεί ςτο
παρόν εγχειρίδιο. Αυτζσ οι καταςτάςεισ κα αντιμετωπιςτοφν τθ ςτιγμι που κα προκφψουν ςε ςυνεννόθςθ
με τον Τεχνικό Επιτετραμμζνο ι/και τον Επικεφαλι Διαιτθτι.
Οποιεςδιποτε ειδικζσ περιςτάςεισ που απαιτοφν τθν απόκλιςθ από τουσ κανονιςμοφσ των αγϊνων και
ζχουν αντίκτυπο είτε κατά τθν προετοιμαςία ι ςτον αγϊνα πρζπει να κοινοποιοφνται πριν από τθν ζναρξθ
τθσ εκάςτοτε διοργάνωςθσ. Τα ηθτιματα πρζπει να τεκοφν πριν ι κατά τθ διάρκεια τθσ Τεχνικισ
Συνάντθςθσ, ϊςτε να ςυηθτθκοφν και να επιλυκοφν πριν ξεκινιςουν οι αγϊνεσ.
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ΣΑ ΒΑΙΚΑ
1. Οριςμοί
Κατθγοριοποίθςθ
Κατθγορία
OE
Ε,ΒΕ,ΤΕ,ΒΤΕ
Βοθκόσ Ρροπονθτι

Ρλευρά

Ακλθτικόσ Βοθκόσ
Χειριςτισ άμπασ
Μπάλα
Jack
Μπάλεσ τθσ
Διοργάνωςθσ
ίψθ
Μπάλεσ που Δεν
ζχουν Ραιχτεί
Νεκρι Μπάλα

Μπάλα Ρζναλτι

Αιϊρθςθ και προσ
τισ δφο
κατευκφνςεισ
Εκτόσ Οπτικοφ
Ρεδίου
Κατά τθν
απελευκζρωςθ τθσ
μπάλασ
Εξοπλιςμόσ
Αναπθρικό
Αμαξίδιο

.
Οριςμόσ των Ακλθτϊν/τριϊν ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Κατθγοριοποίθςθσ τθσ
BISFed.
Μία από τισ διαφορετικζσ διαβακμίςεισ που παρουςιάηονται ςτθ διοργάνωςθ με βάςθ
τθν κατθγοριοποίθςθ.
Οργανωτικι Επιτροπι.
Επικεφαλισ Διαιτθτισ, Βοθκόσ Επικεφαλι Διαιτθτι, Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ, Βοθκόσ
Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου.
(ΒΡ) Ζνα άτομο που βοθκά ςτθν προπόνθςθ. Ο ΒΡ κάκεται δίπλα από τον πίνακα του
ςκορ.
Στθν Κατθγορία του ατομικοφ, Ρλευρά αποτελεί ζνασ (1) Ακλθτισ/τρια. Στα Ηευγάρια,
Ρλευρά αποτελοφν δφο (2) Ακλθτζσ/τριεσ. Στισ Ομάδεσ, Ρλευρά αποτελοφν τρεισ (3)
Ακλθτζσ/τριεσ. Ακλθτικοί Βοθκοί, Ρροπονθτζσ και ΒΡ αποτελοφν επιπρόςκετα μζλθ τθσ
Ρλευράσ.
(ΑΒ) Ο Βοθκόσ για Ακλθτζσ/τριεσ BC1 ι Ακλθτζσ/τριεσ BC4 που αγωνίηονται με το πόδι,
ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ των ΑΒ.
(Χ) Βοθκά τουσ Ακλθτζσ/τριεσ BC3, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ των Χ. Είναι
αναγνωριςμζνοσ από τθν IPC ωσ Ακλθτισ/τρια.
Μία από τισ κόκκινεσ ι μπλε μπάλεσ ,είτε θ Jack (αναφ.: 4.7).
H λευκι μπάλα ςτόχοσ.
Μπάλεσ που προζρχονται από Εγκεκριμζνο καταςκευαςτι και παρζχονται από τθν ΟΕ
για χριςθ κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ Διοργάνωςθσ.
Ο όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθν εκτόξευςθ μιασ μπάλασ ςτθν
περιοχι παιχνιδιοφ. Συμπεριλαμβάνονται θ προϊκθςθ, θ κλωτςιά ι απελευκζρωςθ
μιασ μπάλασ ςτισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιείται βοθκθτικι ςυςκευι.
(BNP) Oι μπάλεσ που θ Ρλευρά δεν ζχει παίξει ςε μια Ρερίοδο. Το BNP μετατρζπεται ςε
«Νεκρζσ Μπάλεσ».
Θ χρωματιςτι μπάλα που βγαίνει από τα όρια του γθπζδου μετά από ρίψθ, μπάλα που
αφαιρζκθκε από το διαιτθτι εξ’ αιτίασ παράβαςθσ, μπάλα που δεν παίχκθκε μζςα ςτα
όρια του χρόνου, ι που ο Ακλθτισ/τρια επζλεξε να μθν ρίξει.
A ball played at the conclusion of an End as awarded by the Referee to penalise the
other Side for a specified Violation.
Θ μπάλα, τθσ οποίασ θ ρίψθ πραγματοποιείται ςτο τζλοσ τθσ Ρεριόδου ςαν
επιβράβευςθ από τον Διαιτθτι ςτθ μία Ρλευρά και ωσ επιβολι ποινισ ςτθν άλλθ
Ρλευρά ςαν απόρροια ςυγκεκριμζνθσ Ραράβαςθσ.
Ξεκάκαρθ μετακίνθςθ τθσ ράμπασ τουλάχιςτον 20cm αριςτερά και 20cm δεξιά.
Στο πίςω τμιμα του κουτιοφ ρίψθσ. Οι Χ ΡΕΡΕΙ να μετακινοφν τον εξοπλιςμό τουσ,
ζτςι ϊςτε ο εξοπλιςμόσ να μθν εμποδίηει τον/τθν αντίπαλο, οφτε να υποςτεί ηθμιά κατά
τθν μετακίνθςι του από τον/τθν αντίπαλο.
Ο Ακλθτισ/τρια βρίςκεται ςτθν τελευταία φάςθ προϊκθςθσ τθσ μπάλασ. Για τουσ
Ακλθτζσ/τριεσ BC3 ςυμπεριλαμβάνεται και το διάςτθμα όπου θ μπάλα βρίςκεται ςτθ
ράμπα.
Καρότςια, ράμπεσ, γάντια, νάρκθκεσ, δείκτεσ και άλλεσ βοθκθτικζσ ςυςκευζσ.
Αναπθρικό Αμαξίδιο, ςκοφτερ… Ζνασ Ακλθτισ/τρια ΡΕΡΕΙ να χρθςιμοποιεί αμαξίδιο
για να ζχει το δικαίωμα να αγωνιςτεί.
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Συςκευι Τεςτ
Κφλιςθσ
Άκαμπτο
Ρερίγραμμα
Ηυγαριά Βάρουσ
Ρεριοχι
Ρροκζρμανςθσ
Αίκουςα Κλιςθσ
Αγωνιςτικόσ Χϊροσ
(AX)
Γιπεδο
Ρεριοχι Ραιχνιδιοφ
(ΡΡ)
Κουτί ίψθσ
Γραμμι ίψθσ
Γραμμι V
Σταυρόσ
Κουτί Στόχου
Τουρνουά/Ακλθτικι
Διοργάνωςθ
Competition
Αγϊνασ
Ρερίοδοσ
Διαταραγμζνθ
Ρερίοδοσ
Άκυρθ Ρερίοδοσ

Ραράβαςθ
Κίτρινθ Κάρτα
Κόκκινθ Κάρτα

Μια Ρρότυπθ, μικρι άμπα Ελζγχου τθσ BISFed που χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο
κφλιςθσ τθσ κάκε μπάλασ.
Ζνα Ρρότυπο Πργανο τθσ BISFed που ζχει δφο ςυγκεκριμζνεσ οπζσ και χρθςιμοποιείται
για τθν πιςτοποίθςθ τθσ περιφζρειασ των μπαλϊν.
Ηυγαριά που χρθςιμοποιείται για το ηφγιςμα των μπαλϊν boccia με ακρίβεια 0.01g.
Σχεδιαςμζνθ περιοχι για το ηζςταμα των Ακλθτϊν/τριϊν πριν τθν είςοδό τουσ ςτθν
Αίκουςα Κλιςθσ.
Ο χϊροσ εγγραφισ πριν από κάκε αγϊνα.
(ΑΧ) Θ περιοχι που περιλαμβάνει όλα τα γιπεδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων
των χρονομζτρων.
Θ περιοχι που ορίηεται από τισ εξωτερικζσ γραμμζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
κουτιϊν ρίψθσ.
Το Γιπεδο χωρίσ τα κουτιά ρίψθσ.
Ζνα από τα ζξι ςχεδιαςμζνα και αρικμθμζνα κουτιά από τα οποία οι Ακλθτζσ/τριεσ
παίηουν.
Θ γραμμι του γθπζδου πίςω από τθν οποία οι Ακλθτζσ/τριεσ πραγματοποιοφν τθ ρίψθ
τθσ μπάλασ.
Θ γραμμι ςε ςχιμα V, τθν οποία πρζπει να διαπεράςει θ Jack για να είναι ζγκυρθ.
Το ςθμάδι ςτο κζντρο τθσ ΡΡ.
Τετράγωνο 35cm x 35cm, ςχεδιαςμζνο ςτο ςταυρό για τισ μπάλεσ του πζναλτι.
Το ςφνολο των αγϊνων μιασ διοργάνωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ζλεγχου του
εξοπλιςμοφ και των μπαλϊν. Θ τελετι λιξθσ κλείνει τθν Ακλθτικι Διοργάνωςθ. Μία
Ακλθτικι Διοργάνωςθ μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει περιςςότερα από ζνα competition.
Πλα τα Aτομικά παιχνίδια αποτελοφν ζνα Competition. Πλα τα παιχνίδια των Ομάδων
και των Ηευγαριϊν αποτελοφν ζνα Competition.
Ζνασ παιχνίδι ανάμεςα ςε δφο Ρλευρζσ.
Το μζροσ του αγϊνα που όλεσ οι μπάλεσ και των δφο Ρλευρϊν ζχουν παιχτεί.
Πταν οι μπάλεσ μετακινοφνται από τθν κανονικι ροι του παιχνιδιοφ, με ι χωρίσ
πρόκεςθ.
Ορίηεται όταν ςε μία Διαταραγμζνθ Ρερίοδο, οι κζςεισ των μπαλϊν ζχουν αλλάξει ςε
τζτοιο βακμό που δεν είναι δυνατι θ επανατοποκζτθςι τουσ για τθν ςυνζχιςθ του
παιχνιδιοφ.
Κάκε ενζργεια που πραγματοποιείται από Ακλθτι/τρια, Ακλθτικό Βοθκό, Χειριςτι
άμπασ, Ρλευρά, Βοθκό Ρροπονθτι ι Ρροπονθτι και αντίκειται ςτουσ κανονιςμοφσ του
παιχνιδιοφ ζχοντασ ςαν απόρροια κάποια κφρωςθ.
Μια κίτρινθ κάρτα 7cm x 10cm που επιδεικνφεται από το Διαιτθτι για να δθλϊςει
παρατιρθςθ.
Κόκκινθ κάρτα 7cm x 10cm που επιδεικνφεται από το Διαιτθτι για να δθλϊςει
αποκλειςμό.

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Παιχνίδι
Οι Ακλθτζσ/τριεσ για να ζχουν δικαίωμα να αγωνιςτοφν πρζπει να κάκονται ςε αναπθρικό αμαξίδιο. Τα
κριτιρια που δίνουν ςτουσ Ακλθτζσ/τριεσ το δικαίωμα να αγωνιςτοφν (Κατθγοριοποίθςθ), ορίηονται
λεπτομερϊσ ςτουσ Κανονιςμοφσ Κατθγοριοποίθςθσ τθσ BISFed. Για περαιτζρω λεπτομζρειεσ που αφοροφν
ςτθν κατθγοριοποίθςθ, ανατρζξτε ςτθν τελευταία ζκδοςθ των Κανονιςμϊν Κατθγοριοποίθςθσ Boccia, οι
οποίοι είναι αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ BISFed.
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3. Σφποι Παιχνιδιϊν
Οι Αγϊνεσ είναι:
Ατομικοί (Ζνασ εναντίον ενόσ)
Ηευγάρια (Δφο εναντίον δφο)
Ομάδεσ (Τρεισ εναντίον τριϊν)

3.1 Ατομικά Παιχνίδια



Ατομικά BC1 Ανδρϊν
Ατομικά BC1 Γυναικϊν




Ατομικά BC2 Ανδρϊν
Ατομικά BC2 Γυναικϊν




Ατομικά BC3 Ανδρϊν
Ατομικά BC3 Γυναικϊν




Ατομικά BC3 Ανδρϊν
Ατομικά BC3 Γυναικϊν

Στθν Κατθγορία των Ατομικϊν, ζνασ αγϊνασ αποτελείται από τζςςερισ (4) Ρεριόδουσ. Κάκε Ακλθτισ/τρια
ξεκινά από δφο Ρεριόδουσ, με τον ζλεγχο τθσ Jack να εναλλάςςεται μεταξφ των Ακλθτϊν/τριϊν. Κάκε
Ακλθτισ/τρια 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/τρια πρζπει να φζρει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ 6 κόκκινεσ μπάλεσ, 6 μπλε
μπάλεσ και 1 Jack. Οι Ακλθτζσ/τριεσ BC1 και οι Ακλθτζσ/τριεσ BC4 που παίηουν με το πόδι υποβοθκοφνται ςτο
γιπεδο από ζναν Ακλθτικό Βοθκό. Οι Ακλθτζσ/τριεσ BC3 ζχουν ζνα Χειριςτι άμπασ για να τουσ υποβοθκά.
Επίςθσ ζνασ Ρροπονθτισ ι Βοθκόσ Ρροπονθτι δικαιοφται να ςυνοδεφει κάκε Ρλευρά ςτο Γιπεδο ςε όλουσ
τουσ τφπουσ παιχνιδιϊν. Ο Ρροπονθτισ/ΒΡ πρζπει να κάκεται πίςω από τον πίνακα του Σκορ, ςτθν περιοχι
που είναι ςχεδιαςμζνθ για τουσ Ρροπονθτζσ.

3.2 Αγϊνεσ Ηευγαριϊν
Ηευγάρια BC3
Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν κατθγοριοποιθκεί ωσ Ακλθτζσ/τριεσ BC3. Κάκε Ηευγάρι BC3 πρζπει να
ςυμπεριλαμβάνει ζναν άντρα και μία γυναίκα Ακλθτι/τρια. Κάκε Ακλθτισ/τρια υποβοθκείται από ζναν
Χειριςτι άμπασ, ο οποίοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτουσ Κανονιςμοφσ των Χειριςτϊν άμπασ (αναφ.: 3.5).
Επίςθσ ζνασ Ρροπονθτισ ι Βοθκόσ Ρροπονθτι δικαιοφται να ςυνοδεφει κάκε Ηευγάρι ςτο Γιπεδο. Κατά τθ
διεξαγωγι κάκε Ρεριόδου, ο Ρροπονθτισ/ΒΡ πρζπει να κάκεται πίςω από τον πίνακα του Σκορ, ςτθν περιοχι
που είναι ςχεδιαςμζνθ για τουσ Ρροπονθτζσ.

Ηευγάρια BC4
Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν κατθγοριοποιθκεί ωσ Ακλθτζσ/τριεσ BC4. Κάκε Ηευγάρι BC4 πρζπει να
ςυμπεριλαμβάνει ζναν άντρα και μία γυναίκα Ακλθτι/τρια. Οι Ακλθτζσ/τριεσ που παίηουν με το πόδι,
μποροφν να υποβοθκοφνται από ζναν Ακλθτικό Βοθκό, ο οποίοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτουσ
Κανονιςμοφσ των Ακλθτικϊν Βοθκϊν (αναφ.: 3.5). Επίςθσ ζνασ Ρροπονθτισ ι Βοθκόσ Ρροπονθτι δικαιοφται
να ςυνοδεφει κάκε Ηευγάρι ςτο Γιπεδο. Κατά τθ διεξαγωγι κάκε Ρεριόδου, ο Ρροπονθτισ/ΒΡ πρζπει να
κάκεται πίςω από τον πίνακα του Σκορ, ςτθν περιοχι που είναι ςχεδιαςμζνθ για τουσ Ρροπονθτζσ.
Στισ Κατθγορίεσ των Ηευγαριϊν BC3 και BC4, ζνασ αγϊνασ αποτελείται από τζςςερισ (4) Ρεριόδουσ. Κάκε
Ακλθτισ/τρια ξεκινά μία Ρερίοδο με τον ζλεγχο τθσ Jack να περνά με αρικμθτικι ςειρά από το κουτί ρίψθσ 2
ζωσ το 5. Κάκε Ακλθτισ/τρια ζχει τρεισ (3) χρωματιςτζσ μπάλεσ. Θ Ρλευρά που ρίχνει τισ κόκκινεσ 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.
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3.2.1 Κατά τθν είςοδο ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ κάκε μζλοσ του Ηευγαριοφ πρζπει να φζρει ςτθν Αίκουςα
Κλιςθσ 3 κόκκινεσ μπάλεσ και 3 μπλε μπάλεσ και 1 Jack ανά Ηευγάρι.

3.3 Αγϊνεσ Ομάδων
ωσ Ακλθτζσ/τριεσ BC1 ι BC2. Μία Ομάδα πρζπει να ςυμμετζχει ςτον αγϊνα με τρεισ Ακλθτζσ/τριεσ και να
ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον ζναν άντρα Ακλθτι και τουλάχιςτον μία γυναίκα Ακλιτρια, ζνασ εκ των
οποίων πρζπει να είναι Ακλθτισ/τρια BC1. Δεν υπάρχουν αναπλθρωματικοί (Αναπλθρωματικοί μποροφν να
επιτραποφν ςε αγϊνεσ νζων: Αν επιτραποφν, αυτό κα υποδεικνφεται ςτο Τεχνικό Ζγγραφο του εκάςτοτε
Competition).
Κάκε Ομάδα επιτρζπεται να ζχει μόνο ζναν Ακλθτικό Βοθκό, ο οποίοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτουσ
Κανονιςμοφσ των Ακλθτικϊν Βοθκϊν (αναφ.: 3.5). Επίςθσ ζνασ Ρροπονθτισ ι Βοθκόσ Ρροπονθτι δικαιοφται
να ςυνοδεφει κάκε Ομάδα ςτο Γιπεδο. Κατά τθ διεξαγωγι κάκε Ρεριόδου, ο Ρροπονθτισ/ΒΡ πρζπει να
κάκεται πίςω από τον πίνακα του Σκορ, ςτθν περιοχι που είναι ςχεδιαςμζνθ για τουσ Ρροπονθτζσ.
Στθν Κατθγορία των Ομάδων, ζνασ αγϊνασ αποτελείται από ζξι (6) Ρεριόδουσ. Κάκε Ακλθτισ/τρια ξεκινά μία
Ρερίοδο με τον ζλεγχο τθσ Jack να περνά με αρικμθτικι ςειρά από το κουτί ρίψθσ 1 ζωσ το 6. Κάκε
Ακλθτισ/τρια ζχει δφο (2) χρωματιςτζσ μπάλεσ. Θ Ρλευρά που ρίχνει τισ κόκκινεσ 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 πρζπει να φζρει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ
2 κόκκινεσ μπάλεσ, 2 μπλε μπάλεσ και 1 Jack ανά Ομάδα.

3.4 Τποχρεϊςεισ του Αρχθγοφ
3.4.1 Στθν Κατθγορία των Ηευγαριϊν και των Ομάδων, κάκε Ρλευρά θγείται από ζναν ι μία αρχθγό για κάκε
αγϊνα. Το γράμμα ’’C”, πρζπει να είναι ορατό ςτο Διαιτθτι υποδεικνφοντασ τον/τθν αρχθγό. Κάκε αρχθγόσ,
ςωματείο ι χϊρα είναι υπεφκυνοι να προμθκεφςουν το “C”. Ο/Θ 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 τθσ Ομάδασ/Ηευγαριοφ κα ρίξει, κατά τθ διάρκεια του αγϊνα,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πζναλτι.
3.4.4 Ηθτά τεχνικό ι ιατρικό time out. Ο Ρροπονθτισ, ΑΒ, Χ ι ΒΡ μποροφν επίςθσ να ηθτιςουν τεχνικό ι
ιατρικό time out.
3.4.5 Επιβεβαιϊνει τθν απόφαςθ του Διαιτθτι κατά τθ διαδικαςία του ςκορ.
3.4.6 Συνεργάηεται με το Διαιτθτι ςε περίπτωςθ Διαταραγμζνθσ Ρεριόδου 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/τρια επιβεβαιϊνει ότι ςυμφωνεί με κλικ «ΟΚ» ι δίνοντασ τθν ζγκριςι του/τθσ ςτο άτομο
που κρατά το ςκορ ι ςτο Διαιτθτι να κάνει κλικ «OK» εκ μζρουσ του/τθσ.
3.4.8 Επίλυςθ διζνεξθσ. Ππωσ επιςθμαίνεται ςτον Κανονιςμό 20, ο/θ αρχθγόσ- Ακλθτισ/τρια, είναι το άτομο
που κα ηθτιςει διευκρινίςεισ. Ο Ρροπονθτισ, ΒΡ, είτε ο ΑΒ/Χ επίςθσ μποροφν να μιλιςουν ςτο Διαιτθτι, με
τθν άδειά του, αν προκφψει διζνεξθ. Αν είναι απαραίτθτο, επιτρζπεται να παραςτεί μεταφραςτισ ςφμφωνα
με τουσ Κανονιςμοφσ 16.8 και 16.9.

_________________________________________________________________________________________________________________
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 10 of 44
Date: 09 February 2022

BISFed International Boccia Rules – 2021 - 2024 (v1.1)
________________________________________________________________________________________

3.5 Βοθκοί των Ακλθτϊν/τριϊν
3.5.1 Χειριςτισ Ράμπασ
Ο Χειριςτισ άμπασ είναι αναγνωριςμζνοσ Ακλθτισ/τρια και πρζπει να ςυμμορφϊνεται ςτουσ κανονιςμοφσ
που ιςχφουν για τουσ Ακλθτζσ/τριεσ με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που αφοροφν τθν Κατθγοριοποίθςθ. Σε αυτό
το Εγχειρίδιο Κανονιςμϊν, οι Χειριςτζσ άμπασ πρζπει να ακολουκοφν τουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται
ςτουσ «Χειριςτζσ άμπασ». Πταν αναφζρεται ο όροσ «Ακλθτισ/τρια» ςτο παρόν Εγχειρίδιο, αναφζρεται ςτο
άτομο ι τα άτομα που πραγματοποιοφν τθ ρίψθ τθσ μπάλασ. Ο Χειριςτισ άμπασ πρζπει να ςυμμορφϊνεται
ςτθν Ρολιτικι τθσ BISFed που αφορά τθν Υπθκοότθτα των Αγωνιηόμενων. Ζνασ Χ μπορεί να υποβοθκά μόνο
ζναν Ακλθτι/τρια .Ο Χ πρζπει να παραμζνει ο ίδιοσ κατά τθ διάρκεια όλου του competition, με εξαίρεςθ τθν
περίπτωςθ αςκενείασ του. Σε περίπτωςθ αςκενείασ του Χ, υπάρχει δυνατότθτα αντικατάςταςθσ. Για να
επιτραπεί θ αντικατάςταςθ, πρζπει να προςκομιςκεί ςτον ΕΡ και τθ Γραμματεία τθσ Διοργάνωςθσ ιατρικι
βεβαίωςθ που πιςτοποιεί τθν αςκζνεια, πριν ανοίξουν τα Γιπεδα Ρροκζρμανςθσ του εν λόγω αγϊνα. Ο/Θ
αντίπαλοσ πρζπει να ειδοποιθκεί άμεσα για τθν αντικατάςταςθ μόλισ καταςτοφν διακζςιμα τα Γιπεδα
Ρροκζρμανςθσ Κάκε αντικαταςτάτθσ Χ πρζπει να ζχει τθν αντίςτοιχθ άδεια Χ BC3 και να ζχει ολοκλθρϊςει
τθ διαδικαςία ελζγχου αντι-ντόπινγκ.
Οι Χειριςτζσ άμπασ υποβοθκοφν τουσ Ακλθτζσ/τριεσ BC3, μζςω του χειριςμοφ τθσ ράμπασ ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ του Ακλθτι/τριασ. Οι Χειριςτζσ άμπασ πρζπει να βρίςκονται μζςα ςτο κουτί ρίψθσ του
Ακλθτι/τριασ και δεν επιτρζπεται να κοιτάηουν τθν περιοχι παιχνιδιοφ κατά τθ διάρκεια των Ρεριόδων. Οι
Χειριςτζσ άμπασ επιτελοφν κακικοντα όπωσ:










Ρροςανατολίηουν τθ ράμπα - κακ’ υπόδειξθ του Ακλθτι/τριασ
Ρροςαρμόηουν ι ςτακεροποιοφν το αμαξίδιο του Ακλθτι/τριασ - κακ’ υπόδειξθ του Ακλθτι/τριασ
Ρροςαρμόηουν τθν κζςθ του Ακλθτι/τριασ - κακ’ υπόδειξθ του Ακλθτι/τριασ
ολάρουν ι/και δίνουν τθν μπάλα ςτον Ακλθτι/τρια - κακ’ υπόδειξθ του Ακλθτι/τριασ
Επιτελοφν ενζργειεσ ρουτίνασ πριν ι μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ
Μαηεφουν τισ μπάλεσ μετά από κάκε Ρερίοδο - όταν ο Διαιτθτισ ςθκϊνει τθ Jack και ανακοινϊνει:
«Ζνα λεπτό!»
Μεςολαβοφν ςτισ ςυνδιαλζξεισ μεταξφ του Ακλθτι/τριασ και του Διαιτθτι - μετά από ζγκριςθ του
Διαιτθτι
ΔΕΝ επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτον ΑΧ χωρίσ άδεια (αναφ.: 15.9.7)
ΡΕΡΕΙ να μζνουν εκτόσ των κουτιϊν ρίψθσ των αντιπάλων

Κατά τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ο Χειριςτισ άμπασ:




ΔΕΝ επιτρζπεται να ζχει άμεςθ ςωματικι επαφι με τον Ακλθτι/τρια (δεν πρζπει ν’ αγγίηει κακόλου
τον Ακλθτι/τρια αναφ.: 15.5.5)
ΔΕΝ επιτρζπεται να βοθκά τον Ακλθτι/τρια ωκϊντασ, είτε προςαρμόηοντασ το αμαξίδιο
ΔΕΝ επιτρζπεται να αγγίηει το δείκτθ

Ο Χειριςτισ άμπασ δεν επιτρζπεται να κοιτάξει ςτθν περιοχι του παιχνιδιοφ κατά τθ διάρκεια μίασ Ρεριόδου
(αναφ.: 15.6.2, 15.6.5).

3.5.2 Ακλθτικόσ Βοθκόσ
Οι Ακλθτζσ/τριεσ BC1 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 του Ακλθτι/τριασ και μπορεί να ειςζρχεται μόνο κακ’ υπόδειξθ του Ακλθτι/τριασ. Οι Ακλθτικοί
Βοθκοί επιτελοφν τα ίδια κακικοντα με τουσ Χειριςτζσ άμπασ, με εξαίρεςθ τον προςανατολιςμό τθσ
ράμπασ.
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Κατά τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ, ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ δεν επιτρζπεται να ζχει άμεςθ ςωματικι επαφι
με τον Ακλθτι/τρια (δεν πρζπει ν’ αγγίηει κακόλου τον Ακλθτι/τρια αναφ.: 15.5.5), οφτε επιτρζπεται να
βοθκά τον Ακλθτι/τρια ωκϊντασ είτε προςαρμόηοντασ το αμαξίδιο.

3.5.3 Βοθκόσ Προπονθτι
Ο Βοθκόσ Ρροπονθτι ςυνοδεφει τον Ακλθτι/τρια ςτθ κζςθ του Ρροπονθτι και ζχει τα ίδια δικαιϊματα με
τον Ρροπονθτι. Μόνο ζνασ από τουσ δφο, (ο Ρροπονθτισ ι ό Βοθκόσ Ρροπονθτι) επιτρζπεται να ςυνοδεφει
τον Ακλθτι/τρια ςτθν Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ι ςτον ΑΧ. Κατά τθ διάρκεια τθσ
Ρεριόδου, ο ΒΡ (ι ο Ρροπονθτισ) πρζπει να κάκεται πίςω από τον πίνακα του Σκορ, ςτθν περιοχι που είναι
ςχεδιαςμζνθ για τουσ Ρροπονθτζσ.

3.6 Προπονθτισ
Ζνασ Ρροπονθτισ ι ζνασ Βοθκόσ Ρροπονθτι ανά Ρλευρά επιτρζπεται να ειςζλκει ςτθν Ρεριοχι
Ρροκζρμανςθσ, ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ και ςτον ΑΧ, ςε κάκε Κατθγορία (αναφ.: 7.2,8.2). Συμπεριλαμβάνεται
και θ Κατθγορία των Ατομικϊν.

4. Ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ και μπαλϊν
Πλεσ οι ςυςκευζσ ελζγχου που είναι απαραίτθτεσ για τθ διεξαγωγι τθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ πρζπει να
είναι εγκεκριμζνεσ από τον Τεχνικό Επιτετραμμζνο τθσ BISFed ι/και τον Επικεφαλι Διαιτθτι κάκε
εγκρικείςασ διοργάνωςθσ.
Ο ζλεγχοσ του εξοπλιςμοφ (αναπθρικά αμαξίδια, ράμπεσ, δείκτεσ, γάντια, νάρκθκεσ, ςυςκευζσ επικοινωνίασ
κλπ) 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. Εξοπλιςμόσ που ζχει ελεγχκεί και
εγκρικεί κα λαμβάνει μία ςφραγίδα ι ζνα αυτοκόλλθτο επικφρωςθσ, τθσ διοργάνωςθσ για κάκε αντικείμενο
ξεχωριςτά, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτοκόλλθτων ξεχωριςτά για κάκε τμιμα τθσ ράμπασ. Γάντια,
νάρκθκεσ ι άλλεσ, παρόμοιεσ ςυςκευζσ, τισ οποίεσ ο Ακλθτισ/τρια 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 να δουν τθν ζγκριςθ αυτι κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. Ακλθτζσ/τριεσ και Ρροπονθτζσ/ΒΡ που χρθςιμοποιοφν ςυςκευζσ
επικοινωνίασ ςτον ΑΧ πρζπει να ζχουν λάβει ζγκριςθ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ ςτον Ζλεγχο
Εξοπλιςμοφ όπου κα λάβουν και μία ςφραγίδα ι αυτοκόλλθτο επικφρωςθσ τθσ διοργάνωςθσ. Επιτρζπονται
μόνο οι ςυςκευζσ που είναι απαραίτθτεσ με ςκοπό τθν εγκεκριμζνθ επικοινωνία. Οι Διαιτθτζσ δφνανται να
ελζγξουν τον εξοπλιςμό οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του αγϊνα ϊςτε να επιβεβαιϊςουν τθ
ςυμμόρφωςθ ςτουσ Κανονιςμοφσ από πλευράσ Ακλθτϊν/τριϊν, Ακλθτικϊν Βοθκϊν και Χειριςτϊν άμπασ.
Αιτιματα για ζγκριςθ οποιοδιποτε αντικειμζνου μετά τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων εξοπλιςμοφ δεν κα
γίνονται δεκτά. Στο γιπεδο, Ακλθτζσ/τριεσ και οι Ακλθτικοί Βοθκοί/Χειριςτζσ άμπασ δεν επιτρζπεται να
ζχουν καμία μορφι επικοινωνίασ με άτομο εκτόσ γθπζδου, όςο βρίςκονται ςτον ΑΧ. Μθ εγκεκριμζνεσ
ςυςκευζσ επικοινωνίασ δεν επιτρζπονται ςτον ΑΧ. Θ παράβαςθ του κανονιςμοφ αυτοφ με οποιοδιποτε
τρόπο, αποτελεί αντικανονικι επικοινωνία και επιφζρει μία μπάλα πζναλτι, θ οποία κα παιχτεί με τθν
πρϊτθ ευκαιρία (π.χ. ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ Ρεριόδου, όταν επιςθμανκεί θ Ραράβαςθ).
Ο εξοπλιςμόσ δφναται να υπόκειται ςε τυχαίουσ ελζγχουσ οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ
ακλθτικισ διοργάνωςθσ, πράξθ που άπτεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Διαιτθτι Γθπζδου ι του Επικεφαλι
Διαιτθτι. Αν ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται ςτο γιπεδο βρεκεί παράτυποσ, ο Ακλθτισ/τρια κα λάβει
κίτρινθ κάρτα (αναφ.:15.9.8). Αν ο εξοπλιςμόσ ενόσ Ακλθτι/τριασ (αναπθρικά αμαξίδια, ράμπεσ, δείκτεσ,
γάντια, νάρκθκεσ, και άλλα βοθκιματα) δεν πλθροφν τα κριτιρια και δεφτερθ φορά ςε ζναν τυχαίο ζλεγχο,
ο Ακλθτισ/τρια κα λάβει δεφτερθ κίτρινθ κάρτα και κα αποκλειςτεί από τον τρζχοντα αγϊνα.
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Οι Μπάλεσ τθσ Διοργάνωςθσ, οι οποίεσ είναι εφεδρικζσ μπάλεσ, πρζπει επίςθσ να περνοφν από τον Ζλεγχο
για Μπάλεσ ςε κάκε ακλθτικι διοργάνωςθ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΡΑΛΕΣ
Κατά τθ διενζργεια του Ελζγχου του Εξοπλιςμοφ όπωσ επίςθσ και ςε προγραμματιςμζνεσ ϊρεσ κατά τθ
διενζργεια τθσ ακλθτικισ διοργάνωςθσ/τουρνουά, κα υπάρχει μία περιοχι ελζγχου μπαλϊν ϊςτε να υπάρχει
δυνατότθτα να ελεγχκοφν οι μπάλεσ με επίςθμεσ ςυςκευζσ ελζγχου. Μία οπτικι βιβλιοκικθ κα είναι
διακζςιμθ ϊςτε να είναι πλιρωσ διευκρινιςμζνθ θ αναφορά των Κανονιςμϊν ςτισ μπάλεσ ςε «καλι
κατάςταςθ».

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 κανζνα υλικό 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 γίνονται από τθν εςωτερικι πλευρά τθσ αντίςτοιχθσ γραμμισ. Οι γραμμζσ που
διαχωρίηουν τα κουτιά ρίψθσ και οι γραμμζσ που 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 τθ Jack (αναφ.: Σχζδιο Γθπζδου Boccia,
ςτο πίςω μζροσ του Εγχειριδίου Κανονιςμϊν).
Πλα τα ςθμάδια του γθπζδου πρζπει να είναι μεταξφ 1.9cm και 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: τισ εξωτερικζσ γραμμζσ, τθ γραμμι ρίψθσ και τθ γραμμι V. Θ λεπτι
ταινία, πλάτουσ 1.9cm – 2.6cm, χρθςιμοποιείται για: τισ εςωτερικζσ γραμμζσ, τισ γραμμζσ που διαχωρίηουν τα
κουτιά ρίψθσ, το κουτί ςτόχο και το ςταυρό. Οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ του κουτιοφ ςτόχου είναι 35cm x
35cm. Θ λεπτι ταινία πρζπει να τοποκετείται ζξω από τα 35cm του τετράγωνου κουτιοφ ςτόχου.

4.2 Πίνακασ Αποτελεςμάτων
Ο πίνακασ αποτελεςμάτων τοποκετείται ςε ςθμείο όπου όλοι οι Ακλθτζσ/τριεσ που παίρνουν μζροσ ςτον
αγϊνα να μποροφν ξεκάκαρα να τον βλζπουν.

4.3 Εξοπλιςμόσ Χρονομζτρθςθσ
Ππου είναι δυνατόν ο εξοπλιςμόσ χρονομζτρθςθσ πρζπει να είναι θλεκτρονικόσ.

4.4 Νεκρζσ Μπάλεσ
Μία μπάλα boccia θ οποία κα βρεκεί εκτόσ ορίων πρζπει να τοποκετείται ςε μία κακοριςμζνθ περιοχι – ςε
μία βάςθ για νεκρζσ μπάλεσ, ι απλϊσ ζξω από τθ γραμμι των ορίων περίπου 1m από τισ μπάλεσ ςτθν
περιοχι του παιχνιδιοφ. Αυτι θ διαδικαςία επιτρζπει ςουσ Ακλθτζσ/τριεσ να μποροφν να μανουβράρουν
πλιρωσ γφρω από τισ μπάλεσ και να δουν κακαρά τισ μπάλεσ που είναι ςτο παιχνίδι.

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) πρόκειται να ρίξει. 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 για τισ μπάλεσ χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ τθσ περιφζρειασ μιασ μπάλασ boccia.
Συςκευζσ, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται μετροταινίεσ, διαβιτεσ, φίλερ, φακοί, χρθςιμοποιοφνται από
τουσ Διαιτθτζσ για να μετριςουν τισ αποςτάςεισ ςτο γιπεδο.
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4.7 Μπάλεσ Boccia
Ζνα ςετ μπάλεσ Boccia αποτελείται από ζξι κόκκινεσ, ζξι μπλε και μία άςπρθ μπάλα. Οι μπάλεσ Boccia που
χρθςιμοποιοφνται ςε εγκεκριμζνεσ διοργανϊςεισ πρζπει να πλθροφν τα κακοριςμζνα από τθ BISFed
κριτιρια (αναφ.: 4.7.1, 4.7.2).
Κάκε Ακλθτισ/τρια ι Ρλευρά μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ δικζσ του/τθσ χρωματιςτζσ μπάλεσ. Στθν
κατθγορία των Ατομικϊν κάκε Ακλθτισ/τρια μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ δικι του/τθσ Jack, ενϊ 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/τριεσ οι οποίοι/εσ δεν ζχουν
φζρει τισ δικζσ τουσ μπάλεσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. Μπάλα Jack τθσ διοργάνωςθσ δφναται να δοκεί ωσ
δάνειο ςε Ρλευρά, τθσ οποίασ θ Jack δεν πζραςε επιτυχϊσ τον Ζλεγχο για τισ μπάλεσ.

4.7.1 Κριτιρια για τισ μπάλεσ Boccia
4.7.1.1 Μία μπάλα πρζπει να ζχει ςφαιρικό ςχιμα και για τθν καταςκευι τθσ να χρθςιμοποιοφνται πάνελ
ομοιόμορφου μεγζκουσ. Τα πάνελ πρζπει να είναι ραμμζνα ομοιόμορφα μεταξφ τουσ ϊςτε να κακορίςουν το
ςφαιρικό ςχιμα. Μία μπάλα πρζπει να ηυγίηει μεταξφ 275gr +/- 12gr. Θ περιφζρεια μίασ μπάλασ πρζπει να
είναι: 270mm +/- 8mm.
Πλα τα πάνελ μίασ μπάλασ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από το ίδιο υλικό. Τα υλικά που επιτρζπονται
είναι: βινφλιο, πολυουραικζνιο, δζρμα, ςυνκετικό δζρμα, ςουετ ι παρόμοιο υλικό με χαμθλι ελαςτικότθτα.
Τα υλικά που επιτρζπονται για το γζμιςμα πρζπει να ζχουν το ιδίου μεγζκουσ πζλετ ι χάντρεσ
καταςκευαςμζνα από πολυαικυλζνιο ι παρόμοιο πλαςτικό ι φυςικό υλικό. Τα υλικά πρζπει να μθν είναι
αγϊγιμα, μεταλλικά ι μαγνθτικά.
4.7.1.2 Οι μπάλεσ πρζπει να ζχουν ζνα ξεκάκαρο κόκκινο, μπλε και λευκό χρϊμα, το οποίο πρζπει να
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο εγκεκριμζνο από τθ BISFed χρωματικό εφροσ (ςυμπεριλαμβάνεται ςαν παράρτθμα).
4.7.1.3 Κάκε μπάλα που χρθςιμοποιείται ςε διοργανϊςεισ υπό τθν αιγίδα τθσ BISFed, πρζπει να είναι
«Αδειοδοτθμζνθ Μπάλα», θ οποία προζρχεται αντίςτοιχα από καταςκευαςτι που κατζχει τθν ςυγκεκριμζνθ
άδεια. Θ μπάλα πρζπει να φζρει το επίςθμο λογότυπο του καταςκευαςτι και το επίςθμο λογότυπο
αδειοδότθςθσ από τθν BISFed. Και τα δφο λογότυπα πρζπει να είναι εμφανϊσ ορατά.
* Ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ κα τεκεί ςε εφαρμογι από τθν 1θ Ιανουαρίου του 2023. Ρριν τθν θμερομθνία
αυτι κα ιςχφςει μόνο για τισ ακόλουκεσ διοργανϊςεισ:
 Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα 2022
 Ραγκόςμια Κφπελλα 2022
4.7.1.4 Μία μπάλα δε κα εγκρίνεται για να χρθςιμοποιθκεί ςε αγϊνα αν δεν βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ.
Με τον όρο «καλι κατάςταςθ», εννοείται πωσ κα είναι κατάλλθλθ για τον επιδιωκόμενο ςκοπό,
ικανοποιθτικισ ποιότθτασ, όχι κατεςτραμμζνθ. Δεν πρζπει να ζχει ορατζσ οπζσ ι κοψίματα ςτθν εξωτερικι
επιφάνεια. Θ επιφάνειά τθσ δεν πρζπει να φζρει αυτοκόλλθτα. Δεν επιτρζπεται να λείπουν νιματα από τθν
μπάλα ι να ζχουν ςχιςτεί. Επίςθσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ραφτεί ξανά ι επιδιορκωκεί περιςςότερεσ από
δφο υπάρχουςεσ ραφζσ. Δεν επιτρζπονται κανενόσ είδουσ υπολείμματα ι ουςίεσ ςτθν εξωτερικι επιφάνεια
τθσ μπάλασ. Συμπεριλαμβάνονται διαφόρων ειδϊν κόλλεσ είτε οποιεςδιποτε ουςίεσ χαμθλισ τριβισ όπωσ
λάδι ι γράςο. Οι μπάλεσ δεν πρζπει να φζρουν ςτθν επιφάνειά τουσ, εκδορζσ που ζχουν γίνει επί τοφτου.
Ακλθτζσ/τριεσ οι οποίοι κα βρεκοφν να χρθςιμοποιοφν τροποποιθμζνεσ μπάλεσ κα αποκλειςτοφν άμεςα από
το Τουρνουά (αναφ.:: 15.11.1).
Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ αδειοδοτθμζνεσ μπάλεσ κα δθμοςιευτοφν ςτθν ζκδοςθ 1.2 των
Κανονιςμϊν, που αναμζνεται τον Ιανουάριο του 2022.
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4.7.2 Ζλεγχοσ για τισ Μπάλεσ
4.7.2.1 Μετά τθν ρίψθ του νομίςματοσ, κάκε μπάλα κα ελζγχεται ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ χρθςιμοποιϊντασ το
Ρρότυπο Roll Test τθσ BISFed ϊςτε να εξαςφαλιςτεί κατά πόςο κυλάει κάτω από τθν επίδραςθ τθσ βαρφτθτασ
κατά τθν απελευκζρωςι τθσ κατά μικοσ μίασ αλουμινζνιασ ράμπασ μικουσ 290 mm υπό κλίςθ 25 μοιρϊν
από το οριηόντιο επίπεδο (+/- 0.5 μοίρεσ). Κάκε μπάλα πρζπει να κυλάει τουλάχιςτον 175 mm ςτθν οριηόντια
αλουμινζνια πλατφόρμα εξόδου πλάτουσ 100 mm τθσ ςυςκευισ ελζγχου. Θα κεωρθκεί ότι πζραςε επιτυχϊσ
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 μοιρογνωμόνιο ϊςτε να κυμαίνεται μεταξφ 24.5 και 25.5 μοιρϊν).
4.7.2.2 Θ περιφζρεια τθσ μπάλασ κα ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ ζνα Ρρότυπο άκαμπτο περίγραμμα τθσ
BISFed (πάχουσ 7-7.5 mm), το οποίο διακζτει 2 τρφπεσ: μία τρφπα με περιφζρεια 262 mm (θ «μικρι» τρφπα)
και μία με περιφζρεια 278 mm (θ «μεγάλθ» τρφπα). Θ διαδικαςία ελζγχου είναι θ εξισ:
4.7.2.2.1 Κάκε μπάλα πρζπει να ελζγχεται ότι δεν περνάει από τθ μικρι τρφπα υπό τθν επίδραςθ του βάρουσ
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 υπό τθν
επίδραςθ του βάρουσ τθσ (δθλ. υπό τθ βαρφτθτα).
4.7.2.3 Το βάροσ κάκε μπάλασ πρζπει να ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ ηυγαριά ακριβείασ με απόκλιςθ 0.01gr.
4.7.2.4 Κάκε μπάλα κα ελζγχεται οπτικά κατά τθ διεξαγωγι του ελζγχου για μπάλεσ αν πλθροί τα κριτιρια
που ορίηουν οι κανονιςμοί.
4.7.2.5 Ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ ζχει το δικαίωμα να προχωριςει ςε επιπλζον τυχαίουσ ελζγχουσ ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ 4.7.1.1 – 4.7.2.4.
4.7.2.6 Κάκε μπάλα που αποτυγχάνει ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 4.7.1.1 - 4.7.2.5 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 (αναφ.: 9.4).
Ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ και ο Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ κα λάβουν τθν τελικι απόφαςθ ςχετικά με το αν
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυγκεκριμζνεσ μπάλεσ ι πρζπει να αποκλειςτοφν.

5. Βοθκθτικζσ υςκευζσ
Οι Βοθκθτικζσ Συςκευζσ, όπωσ οι ράμπεσ και οι δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ Ακλθτζσ/τριεσ τθσ
Κατθγορίασ BC3, υπόκεινται ςε ζγκριςθ ςτον ζλεγχο εξοπλιςμοφ κάκε ακλθτικισ διοργάνωςθσ. Τα γάντια και
οι νάρκθκεσ που χρθςιμοποιοφνται από οποιονδιποτε Ακλθτι/τρια, ςτο χζρι που πραγματοποιεί τθ ρίψθ,
πρζπει να ζχουν ζγγραφθ ζγκριςθ από τουσ Υπεφκυνουσ Κατθγοριοποίθςθσ θ οποία πρζπει να
επιδεικνφεται ςτον Ζλεγχο Εξοπλιςμοφ και ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ.
5.1 Θ ράμπα κατά τθν τοποκζτθςι τθσ ςτο ζδαφοσ, και με τθ μία τθσ πλευρά να ακουμπά κάτω, πρζπει να
χωράει ςε μια περιοχι με διαςτάςεισ 2.5m x 1m. Θ περιοχι αυτι είναι τριςδιάςτατθ. Κανζνα τμιμα τθσ
ράμπασ δεν επιτρζπεται να αιωρείται ςτο εςωτερικό καμίασ γραμμισ. Οι ράμπεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
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τυχόν εξαρτθμάτων, επεκτάςεων και βάςεων, πρζπει να επεκτακοφν ςτθν μζγιςτθ ζκταςθ που μποροφν να
λάβουν, κατά τθ διάρκεια τθσ μζτρθςθσ. Αυτό ςυμπεριλαμβάνει κάκε εξάρτθμα που ςυγκρατεί τθν μπάλα
ςτθ κζςθ τθσ, εκτόσ τθσ επζκταςθσ τθσ ράμπασ. Θ ράμπα ΔΕΝ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ πάνω
από το ανϊτατο όριο, διαφορετικά είναι παράτυπθ. Σθμάδια ι γραμμζσ που υποδεικνφουν τθν ανϊτατθ
επιτρεπτι επζκταςθ, οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ ράμπασ ι του εξαρτιματοσ που ςυγκρατεί τθν μπάλα,
ΔΕΝ επιτρζπονται.
5.1.1 Για να αποφευχκεί οποιαδιποτε υλικι ηθμιά, μόνο ο Χειριςτισ άμπασ ι ο Ρροπονθτισ μποροφν να
χειρίηονται τθ ράμπα κατά τθ διενζργεια των Ελζγχων Εξοπλιςμοφ. Εφόςον εγκρικεί ςτον Ζλεγχο Εξοπλιςμοφ,
ο Διαιτθτισ κα τοποκετιςει το αντίςτοιχο αυτοκόλλθτο ι τθ ςφραγίδα τθσ επικφρωςθσ, τθν οποία παρζχει θ
ΟΕ για το competition, και προορίηεται για τουσ εγκεκριμζνουσ εξοπλιςμοφσ.
5.2 Μια ράμπα δεν μπορεί να περιζχει καμία μθχανικι ςυςκευι που κα βοθκοφςε τθν ϊκθςθ, τθν
επιτάχυνςθ ι επιβράδυνςθ τθσ μπάλασ. ι να διευκολφνει τον προςανατολιςμό τθσ ράμπασ (δθλ. λζιηερ,
αλφάδια, φρζνα, ςυςκευζσ ςτόχευςθσ, ςτόχαςτρα κ.λ.π.). Τζτοιεσ μθχανικζσ ςυςκευζσ δεν επιτρζπονται
ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ι ςτον Αγωνιςτικό Χϊρο. Από τθ ςτιγμι που ο Ακλθτισ/τρια απελευκερϊςει τθν
μπάλα, τίποτα δεν πρζπει να παρεμποδίηει τθν μπάλα με οποιονδιποτε τρόπο. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ
ανυψωμζνθσ βάςθσ. Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για παρατιρθςθ/ςτόχευςθ/προςανατολιςμό τθσ
ράμπασ ζνα ςτακερό ι προςωρινό εξάρτθμα προςάρτθςθσ ςτθ ράμπα. Συμπεριλαμβάνονται κρίκοι
δαχτυλίδια και εξαρτιματα που ςυγκρατοφν τθν μπάλα. Τα πλάγια τμιματα τθσ ράμπασ δεν πρζπει να
υπερβαίνουν το φψοσ (διάμετρο) τθσ μπάλασ. Το τελικό τμιμα/κορυφι τθσ ράμπασ δεν πρζπει να
υπερβαίνει το φψοσ των πλαϊνϊν τμθμάτων.
5.3 Κατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ ρίψθ τθσ μπάλασ, θ ράμπα δεν επιτρζπεται να προεξζχει από κανζνα
ςθμείο τθσ γραμμισ ρίψθσ (Φανταςτείτε τθ γραμμι ςαν ζνα ςτζρεο τοίχο ο οποίοσ δεν επιτρζπεται να
αγγιχκεί ι να διαπεραςτεί).
5.4 Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτο μικοσ του δείκτθ που χρθςιμοποιείται από τον Ακλθτι/τρια με ςκοπό τθν
απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ από τθ ράμπα (αναφ.:15.5.4). Ο δείκτθσ πρζπει να είναι προςδεδεμζνοσ
απευκείασ ςτον Ακλθτι/τρια (ςτο κεφάλι, ςτο ςτόμα, ςτο χζρι ι το πόδι κλπ). Οι δείκτεσ πρζπει να ζχουν
απευκείασ επαφι με τθν μπάλα (και τον Ακλθτι/τρια) κατά τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ. Θ
απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ πρζπει να πραγματοποιείται υπό τθ δφναμθ του Ακλθτι/τριασ που χρθςιμοποιεί
το δείκτθ. Θ ανφψωςθ ι, αντίςτοιχα, το χαμιλωμα μίασ πφλθσ, δεν είναι επιτρεπτό. Χορδζσ, κορδζλεσ,
φιόγκοι, λωρίδεσ υφάςματοσ κλπ, δεν αποτελοφν δείκτεσ. Οι εγκεκριμζνοι δείκτεσ κα φζρουν αυτοκόλλθτα
επικφρωςθσ.
5.5 Αφοφ ο Διαιτθτισ δϊςει τθ Jack και πριν ρίξει τθ Jack, ο Ακλθτισ/τρια που ρίχνει πρζπει να μετακινιςει
εμφανϊσ τθ ράμπα του τουλάχιςτον 20cm προσ τα αριςτερά και 20cm προσ τα δεξιά, ενζργεια θ οποία από
εδϊ και πζρα κα καλείται «Αιϊρθςθ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ» (αναφ.: 15.5.9). (Με αυτό τον τρόπο
εξαςφαλίηεται πωσ ο Χειριςτισ τθσ άμπασ δε ςυμμετζχει ςτθν ευκυγράμμιςθ για τθν πρϊτθ βολι, ενόςω ο
Διαιτθτισ είναι απαςχολθμζνοσ).
Για κάκε Ρερίοδο παράταςθσ, τόςο ςτα Ατομικά όςο και ςτα Ηευγάρια, κάκε Ακλθτισ/τρια πρζπει να
πραγματοποιιςει τθν Αιϊρθςθ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ πριν τθ ρίψθ τθσ πρϊτθσ του/τθσ μπάλασ, (για
τα Ηευγάρια θ αιϊρθςθ αυτι πρζπει να είναι ταυτόχρονθ), αλλά μόνο εφόςον ο Διαιτθτισ υποδείξει ότι
είναι θ ςειρά τουσ (αναφ.: 13.5). Θ ράμπα πρζπει επίςθσ να αιωρθκεί και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ κάκε
φορά πριν από οποιαδιποτε ρίψθ μπάλασ πζναλτι.
Οι Ακλθτζσ/τριεσ που ζχουν εναπομείναςεσ μπάλεσ πρζπει να επαναπροςανατολίςουν τθ ράμπα πριν
εκτελζςουν τθ ρίψθ τουσ, πραγματοποιϊντασ τθν Αιϊρθςθ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, όταν οι ίδιοι ι ο
ςυμπαίκτθσ/κτριά τουσ επιςτρζφουν από τθν περιοχι παιχνιδιοφ (για τα Ηευγάρια θ αιϊρθςθ αυτι πρζπει
να είναι ταυτόχρονθ όπου και οι δφο Ακλθτζσ ΡΕΡΕΙ να πραγματοποιιςουν τθν αιϊρθςθ τθσ ράμπασ πριν
τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ). Αν ο Ακλθτισ/τρια δεν ζχει εναπομείναςεσ μπάλεσ, δεν χρειάηεται να κάνει
αυτι τθν αιϊρθςθ (αναφ.: 15.5.10).
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Δεν απαιτείται θ αιϊρθςθ τθσ ράμπασ μεταξφ των άλλων ρίψεων.
5.6 Ζνασ Ακλθτισ/τρια 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/τριασ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Ρεριόδου. Εάν ο Ακλθτισ/τρια επικυμεί να χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε
αντικείμενα (μπουκάλια, ηακζτεσ, καρφίτςεσ, ςθμαίεσ...) ι άλλο εξοπλιςμό (δείκτθ, ράμπα ι επζκταςθ
ράμπασ...) κατά τθ διάρκεια μιασ Ρεριόδου, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να βρίςκονται ςτο κουτί ρίψθσ του
ςυγκεκριμζνου Ακλθτι/τριασ από τθν αρχι τθσ Ρεριόδου. Αν ζνα αντικείμενο βγει από το κουτί ρίψθσ του
Ακλθτι/τριασ κατά τθ διάρκεια τθσ Ρεριόδου, ο Διαιτθτισ κα κρίνει ςφμφωνα με τον κανονιςμό 15.7.1,
15.7.4.
5.7 Αν ο εξοπλιςμόσ του Ακλθτι/τριασ παρουςιάςει βλάβθ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ο Διαιτθτισ κα
ςταματιςει το χρονόμετρο και ςτθν Ρλευρά αυτι κα δοκεί ζνα τεχνικό time out δζκα (10) λεπτϊν για να
επιδιορκϊςει τον εξοπλιςμό. Σε αγϊνα Ηευγαριϊν, ζνασ Ακλθτισ/τρια μπορεί να μοιράηεται τθ ράμπα με
τον ςυμπαίκτθ του/τθσ, αν είναι απαραίτθτο. Θ ράμπα αντικατάςταςθσ μπορεί να τοποκετθκεί μεταξφ των
Ρεριόδων και πρζπει να φζρει τθ ςφραγίδα/αυτοκόλλθτο επικφρωςθσ τθσ διοργάνωςθσ. Ο Επικεφαλισ
Διαιτθτισ πρζπει να είναι ενιμεροσ για τζτοιου είδουσ αντικαταςτάςεισ. Τα αντικείμενα που κα
αντικαταςτιςουν τα ιδθ υπάρχοντα, επιτρζπεται να προζρχονται εκτόσ του ΑΧ (αναφ.:19) .Μία Ρλευρά
μπορεί να λάβει μόνο ζνα τεχνικό time out ανά αγϊνα.
5.8 Οι Ακλθτζσ/τριεσ όπου είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιοφν γάντια ι νάρκθκεσ, ι οποιαδιποτε
παρόμοια βοθκιματα, ςτο χζρι με το οποίο πραγματοποιοφν τισ ρίψεισ, πρζπει να ζχουν τεκμθριωμζνθ
ζγγραφθ ζγκριςθ για τθ χριςθ αυτϊν των αντικειμζνων από τουσ Υπεφκυνουσ Κατθγοριοποίθςθσ. Το
ζγγραφο Κατθγοριοποίθςθσ κα είναι ζγκυρο για όςο διάςτθμα αναγράφεται ςτο ζγγραφο (Θ
Κατθγοριοποίθςθ ενόσ Ακλθτι/τριασ μπορεί να είναι μόνιμθ ι προςωρινι).

6. Αναπθρικά Αμαξίδια
6.1 Οι Ακλθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςτουσ αγϊνεσ πρζπει να κάκονται αναπθρικά αμαξίδια για να ζχουν
το δικαίωμα να αγωνιςτοφν. Μποροφν ακόμθ να χρθςιμοποιθκοφν ςκοφτερ ι ανάκλυντρα/κρεβάτια (με
ζγγραφθ ζγκριςθ από τουσ Υπεφκυνουσ Κατθγοριοποίθςθσ). Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτο φψοσ κακίςματοσ
για τουσ Ακλθτζσ/τριεσ BC3, εφόςον παραμζνουν κακιςτοί, κατά τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ. Για όλουσ
τουσ άλλουσ Ακλθτζσ/τριεσ το μζγιςτο φψοσ κακίςματοσ είναι 66 cm από το ζδαφοσ μζχρι το χαμθλότερο
ςθμείο όπου ο γλουτόσ του ακλθτι ζρχεται ςε επαφι με το μαξιλάρι του κακίςματοσ (αναφ.: 15.7.6).
6.2 Εάν ζνα αναπθρικό αμαξίδιο παρουςιάςει βλάβθ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ο χρόνοσ πρζπει να
ςταματιςει και ο Ακλθτισ/τρια κα λάβει ζνα τεχνικό time out δζκα (10) λεπτϊν για να προβεί ςε επιςκευζσ.
Εάν το αναπθρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να επιςκευαςτεί, ο Ακλθτισ/τρια πρζπει να ςυνεχίςει να παίηει με το
αμαξίδιο αυτό ι να χάςει τον αγϊνα όπωσ ςε περίπτωςθ απουςίασ του (αναφ.: 11.8).
6.3 Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, τθν απόφαςθ κα λάβουν ο Επικεφαλισ Διαιτθτισ ςε ςυνεργαςία με τον
Τεχνικό Επιτετραμμζνο ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. Θ απόφαςι τουσ είναι οριςτικι.

6.4 Ρροςαρμογζσ για τα αναπθρικά αμαξίδια.
6.4.1 Οι Ακλθτζσ/τριεσ επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν βοθκιματα υποςτιριξθσ ςτα αγωνιςτικά τουσ
αμαξίδια, τα οποία χρθςιμεφουν ςτθ ςτιριξθ και ςτακεροποίθςθ του ςϊματόσ τουσ. Στα βοθκιματα αυτά
μπορεί να ςυμπεριλαμβάνονται πυελικοί ιμάντεσ (ηϊνεσ), ιμάντεσ κϊρακοσ, αςτραγάλων, ποδιϊν/πζλματοσ,
κωρακικά ςτθρίγματα, λαβζσ. Θ ςτιριξθ τζτοιου τφπου πρζπει να δθλωκεί, να εγκρικεί και να καταγραφεί
κατά τθ διαδικαςία διενζργειασ τθσ Κατθγοριοποίθςθσ.
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6.4.2 Οποιαδιποτε επιπρόςκετθ ςυςκευι/εξάρτθμα ςτο αγωνιςτικό αμαξίδιο του Ακλθτι/τριασ πρζπει να
εγκρικεί τόςο από τουσ Διαιτθτζσ όςο και από τουσ Υπεφκυνουσ Κατθγοριοποίθςθσ. ΚΑΜΙΑ επιπρόςκετθ
ςυςκευι/εξάρτθμα δεν πρζπει να προςτίκεται ςτο αγωνιςτικό αμαξίδιο, θ οποία κα προςδϊςει επιπλζον
ςτακερότθτα, είτε ζλεγχο, ι να κατευκφνει τα Άνω Άκρα/Κάτω Άκρα (ΑΑ/ΚΑ) κατά τθ ρίψθ τθσ μπάλασ.

6.4.3 Ο Διαιτθτισ ι ο Υπεφκυνοσ Κατθγοριοποίθςθσ ζχουν τθ δικαιοδοςία να ηθτιςουν από τον Ακλθτι/τρια
να αφαιρζςει οποιεςδιποτε επιπρόςκετεσ μθ εγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ/εξαρτιματα τα οποία κεωροφνται πωσ
δίνουν ςτον ςυγκεκριμζνο Ακλθτι/τρια, ζνα ακζμιτο πλεονζκτθμα όςον αφορά τθ ρίψθ τθσ μπάλασ εντόσ τθσ
περιοχισ παιχνιδιοφ (π.χ. ζνα εξωτερικό εξάρτθμα-οδθγόσ που βοθκά ςτθν κατεφκυνςθ μίασ
ρίψθσ/κλωτςιάσ/απελευκζρωςθσ).

Προετοιμαςία πριν το Παιχνίδι
7. Προκζρμανςθ
7.1 Ρριν από τθν ζναρξθ κάκε αγϊνα Ακλθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα προκζρμανςθσ ςε ςχεδιαςμζνθ
Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ. Κατά τθν προγραμματιςμζνθ από τθ διοργάνωςθ ϊρα θ Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ
πρζπει να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά από τουσ Ακλθτζσ/τριεσ που ςφμφωνα με το πρόγραμμα κα
παίξουν ςτον επόμενο προγραμματιςμζνο αγϊνα. Οι Ακλθτζσ/τριεσ και οι Βοθκοί των Ακλθτϊν/τριϊν
(Ρροπονθτισ/ΒΡ, ΑΒ, Χ) μποροφν να ειςζλκουν ςτθν Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ και το προκακοριςμζνο
γιπεδο, μζςα ςτο χρόνο που ζχει κακοριςτεί για αυτοφσ (αναφ.: 15.9.1).
7.1.1 Χρονοδιάγραμμα Ρροκζρμανςθσ: για τουσ πρϊτουσ αγϊνεσ τθσ θμζρασ, θ Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ κα
ανοίξει 90 λεπτά πριν τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα ζναρξθσ του πρϊτου αγϊνα και κα κλείςει 5 λεπτά πριν το
άνοιγμα τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ για τουσ πρϊτουσ αγϊνεσ. Για τουσ επόμενουσ αγϊνεσ μζςα ςτθ μζρα, θ
Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ κα ανοίξει όταν κλείςει θ Αίκουςα Κλιςθσ για τουσ προθγοφμενουσ αγϊνεσ και κα
κλείςει 5 λεπτά πριν ανοίξει θ Αίκουςα Κλιςθσ για τουσ αγϊνεσ αυτοφσ. Πταν θ Αίκουςα Κλιςθσ κλείςει για
τουσ τελευταίουσ αγϊνεσ τθσ θμζρασ, οι Ακλθτζσ και οι Ακλιτριεσ που δεν αγωνίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ
θμζρασ αυτισ ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν τθν Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ για 60 λεπτά, για
προπόνθςθ. Ο ΤΕ πρζπει να προςαρμόςει το χρονοδιάγραμμα ζτςι ϊςτε να εξυπθρετιςει τθν πρόςβαςθ ςτθν
Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ και το αντίςτοιχο πρόγραμμα των αγϊνων. Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα
ενθμερωκοφν για τυχόν αλλαγζσ του κανονικοφ προγράμματοσ.
7.2 Οι Ακλθτζσ/τριεσ μποροφν να ςυνοδεφονται ςτθν Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ από άτομα, των οποίων ο
μζγιςτοσ αρικμόσ ορίηεται ωσ εξισ: (αναφ.: 15.9.1)








BC1: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), ςυν 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ
BC2: 1 Ρροπονθτισ ςυν 1 Βοθκόσ Ρροπονθτι
BC3: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), ςυν 1 Χειριςτισ άμπασ
BC4: 1 Ρροπονθτισ ςυν 1 Βοθκόσ Ρροπονθτι
Ηευγάρια BC3: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), ςυν 1 Χειριςτισ άμπασ ανά Ακλθτι/τρια
Ηευγάρια BC4: 1 Ρροπονθτισ ςυν 1 Βοθκόσ Ρροπονθτι, ςυν 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ αν ο Ακλθτισ/τρια
παίηει με το πόδι)
Ομάδα (BC1/2): 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), ςυν 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ

7.3 Αν είναι απαραίτθτο, ζνασ μεταφραςτισ και ζνασ φυςικοκεραπευτισ/μαςζρ ανά χϊρα επιτρζπεται να
ειςζλκει ςτθν Ρεριοχι Ρροκζρμανςθσ. Αυτά τα άτομα δεν κα βοθκοφν ςτθν προπονθτικι διαδικαςία.
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8. Αίκουςα Κλιςθσ
8.1 To επίςθμο ρολόι τθσ διοργάνωςθσ τοποκετείται ςε ευδιάκριτο ςθμείο, ςτθν είςοδο τθσ Αίκουςασ
Κλιςθσ.
8.2 Ο ανϊτατοσ αρικμόσ ςυνοδϊν των Ακλθτϊν/τριϊν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ορίηεται ωσ εξισ:








BC1: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), ςυν 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ
BC2: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι)
BC3: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), ςυν 1 Χειριςτισ άμπασ
BC4: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), (ςυν 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ, αν ο Ακλθτισ/τρια παίηει με το
πόδι)
Ηευγάρια BC3: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), ςυν 1 Χειριςτισ άμπασ ανά Ακλθτι/τρια
Ηευγάρια BC4: 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), (ςυν 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ, αν ο Ακλθτισ/τρια
παίηει με το πόδι)
Ομάδα (BC1/2): 1 Ρροπονθτισ (ι Βοθκόσ Ρροπονθτι), ςυν 1 Ακλθτικόσ Βοθκόσ

8.3 Ρριν τθν είςοδο ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, κάκε Ακλθτισ/τρια, κάκε Ακλθτικόσ Βοθκόσ και κάκε Χειριςτισ
άμπασ πρζπει να επιδείξει τον αρικμό με τον οποίο αγωνίηεται και τθ διαπίςτευςι τουσ. Οι Ρροπονθτζσ (ι οι
Βοθκοί Ρροπονθτϊν) πρζπει να επιδείξουν τθ διαπίςτευςι τουσ. Οι αρικμοί των Ακλθτϊν/τριϊν πρζπει να
είναι εμφανϊσ ορατοί από μπροςτά, είτε να τουσ φορά ο Ακλθτισ/τρια ι να είναι τοποκετθμζνοι ςτο
αναπθρικό αμαξίδιο. Οι ΧΟ πρζπει να φοροφν τον αρικμό, ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτον Ακλθτι/τρια, τον
οποίο/οποία υποβοθκοφν, εμφανϊσ ορατό, ςτθν πλάτθ τουσ. Πλοι οι υπόλοιποι ΑΒ πρζπει να φοροφν τον
αρικμό ςτο ςτζρνο τουσ. Στθν Κατθγορία των Ομάδων, ο ΑΒ πρζπει να φορά τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε
οποιονδιποτε από τουσ Ακλθτζσ BC1 του ςυγκεκριμζνου αγϊνα. Αν τα παραπάνω δεν τθροφνται αυτό κα ζχει
ωσ αποτζλεςμα τθν άρνθςθ ειςόδου ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ.
8.4 Επιβεβαίωςθ ειςόδου, για όλουσ τουσ αγϊνεσ, πραγματοποιείται 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 τθν Κατθγορία των Ατομικϊν, όλοι οι Ακλθτζσ/τριεσ πρζπει να ειςζλκουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ςτο
χρονικό διάςτθμα μεταξφ τριάντα (30) λεπτϊν ζωσ δεκαπζντε (15) λεπτϊν πριν τθν επίςθμθ ζναρξθ του
αγϊνα, ςτον οποίο είναι προγραμματιςμζνο να ςυμμετάςχουν.
8.4.2 Για τισ Κατθγορίεσ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν, οι Ακλθτζσ/τριεσ πρζπει να ειςζλκουν ςτθν Αίκουςα
Κλιςθσ ςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ ςαράντα πζντε (45) λεπτϊν ζωσ είκοςι (20) λεπτϊν πριν τθν επίςθμθ
ζναρξθ του αγϊνα, ςτον οποίο είναι προγραμματιςμζνο να ςυμμετάςχουν.
8.4.3 Τα μζλθ κάκε Ρλευράσ (Ατομικό, Ηευγάρια ι Ομάδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ΑΒ/Χ και του
Ρροπονθτι/ΒΡ) πρζπει να ειςζρχονται ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ μαηί και να φζρνουν όλο τον εξοπλιςμό 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/τριεσ, Ρροπονθτζσ/ΒΡ, και
ΑΒ/Χ, δεν επιτρζπεται να φφγουν από αυτιν. Αν αποχωριςουν δεν κα τουσ επιτραπεί να ξαναμποφν και δεν
μποροφν να ςυμμετζχουν ςτον παρϊντα αγϊνα (εξαίρεςθ αποτελεί ο κανονιςμόσ 8.13). Οποιαδιποτε άλλθ
εξαίρεςθ εξετάηεται από τον Επιδιαιτθτι ι/και τον Τεχνικό Επιτετραμμζνο των αγϊνων.
8.6 Πλεσ οι Ρλευρζσ μετά τθν είςοδο τουσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ πρζπει να παραμζνουν ςτον
προςχεδιαςμζνο χϊρο που ορίηεται για αυτοφσ. Αν ζνασ Ακλθτισ/τρια παίηει ςυνεχόμενα παιχνίδια ο
Ρροπονθτισ/ΒΡ ι ο Αρχθγόσ Αποςτολισ μποροφν, με τθν άδεια του Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου των αγϊνων,
να πραγματοποιιςουν τθν επιβεβαίωςθ ειςόδου του Ακλθτι/τριασ για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό
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περιλαμβάνει και τα playoff παιχνίδια όταν θ πρόκριςθ του Ακλθτι/τριασ ςτθν επόμενθ φάςθ δεν αφινει
αρκετό χρόνο για ςυμμόρφωςι του/τθσ ςτα χρονικά όρια που υπάρχουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ.
8.7 Στθν κακοριςμζνθ ϊρα που κλείνει θ είςοδοσ τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ κανζνα άτομο, εξοπλιςμόσ ι μπάλεσ
επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ι να ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα (εξαιρζςεισ εξετάηονται από
τον Επιδιαιτθτι ι το επιτελείο του).
8.8 Οι Διαιτθτζσ, για κάκε αγϊνα, 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/τριεσ να επιδείξουν τον αγωνιςτικό τουσ αρικμό, τθ
διαπίςτευςι τουσ κακϊσ και το ζγγραφο που τουσ ζχει δοκεί κατά τθν Κατθγοριοποίθςθ τουσ.
8.10 Ο ζλεγχοσ όλου του εξοπλιςμοφ, πρζπει να διεξάγεται ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ (για παράδειγμα θ
επιβεβαίωςθ των αυτοκόλλθτων/ςφραγίδων επικφρωςθσ ςτισ ράμπεσ, τουσ δείκτεσ και τα αναπθρικά
αμαξίδια. Οποιοδιποτε κομμάτι του εξοπλιςμοφ περάςει επιτυχϊσ τον ζλεγχο, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
ςτο γιπεδο, εκτόσ αν θ Ρλευρά μπορεί άμεςα να κάνει τθν επιδιόρκωςθ που χρειάηεται ϊςτε να καταςτεί
κατάλλθλο.
8.11 Οι μπάλεσ κα ελζγχονται ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. Μετά τθν ρίψθ νομίςματοσ, ο Διαιτθτισ κα ελζγξει τισ 7
μπάλεσ τθσ κάκε Ρλευράσ, με Οπτικι Επικεϊρθςθ και χρθςιμοποιϊντασ τθ Συςκευι του Τεςτ Κφλιςθσ, το
Άκαμπτο Ρερίγραμμα για τθν Ρεριφζρεια και τθ Ηυγαριά. Κάκε μπάλα που αποτυγχάνει να περάςει
οποιονδιποτε από τουσ ςυγκεκριμζνουσ ελζγχουσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, κα καταςχεκεί και κα κρατθκεί για
το υπόλοιπο τθσ Ακλθτικισ Διοργάνωςθσ (Τουρνουά). Αυτζσ οι μπάλεσ δεν κα αντικαταςτακοφν για τον
ςυγκεκριμζνο αγϊνα. Εντοφτοισ αν θ Jack δεν περάςει επιτυχϊσ τον ζλεγχο κα αντικαταςτακεί από Jack τθσ
διοργάνωςθσ, κατ’ επιλογι του Διαιτθτι. Οι μπάλεσ τθσ Διοργάνωςθσ κα χρθςιμοποιοφνται μόνο από
Ακλθτζσ/τριεσ που δεν ζχουν φζρει δικζσ τουσ μπάλεσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ.
8.12 ίψθ νομίςματοσ –θ ρίψθ του νομίςματοσ πραγματοποιείται ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. Ο Διαιτθτισ ρίχνει το
νόμιςμα και θ Ρλευρά που το κερδίηει διαλζγει αν κα παίξει με κόκκινα ι μπλε. Επιτρζπεται ςτισ Ρλευρζσ να
ελζγξουν με προςοχι (υπό τθν επίβλεψθ του Διαιτθτι) τισ μπάλεσ τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ, είτε πριν ι μετά τθ
ρίψθ του νομίςματοσ.
8.13 Αν παρουςιαςτεί μια κακυςτζρθςθ ςτο πρόγραμμα ενϊ θ Αίκουςα Κλιςθσ ζχει ανοίξει, ο Επικεφαλισ
Διαιτθτισ ι το επιτελείο του, μποροφν να ςυμφωνιςουν ςε αίτθμα χριςθσ τθσ τουαλζτασ κάτω από τισ
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:




Θ αντίπαλθ Ρλευρά πρζπει να ενθμερωκεί
Ζνα διοικθτικό μζλοσ του προςωπικοφ πρζπει να ςυνοδζψει τον Ακλθτι/τρια
Ο Ακλθτισ/τρια πρζπει να επιςτρζψει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ εντόσ δζκα (10) λεπτϊν. Αν δεν
επιςτρζψει εγκαίρωσ, κα ζχει ςαν αποτζλεςμα να χάςει τον αγϊνα

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 εγγράφωσ, ενϊ ο ΤΕ κα αναπροςαρμόςει το πρόγραμμα.
8.15 Οι μεταφραςτζσ μποροφν να μπουν ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ι τον ΑΧ αν τουσ ηθτθκεί από το Διαιτθτι. Ο
μεταφραςτισ πρζπει να βρίςκεται ςε ζναν κακοριςμζνο χϊρο ζξω από τθν Αίκουςα Κλιςθσ πριν από τθν
ζναρξθ κάκε αγϊνα ϊςτε να είναι διακζςιμοσ να μπει ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ ι τον ΑΧ.
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9. Ζλεγχοσ ςτισ Μπάλεσ
Επίςθμεσ ςυςκευζσ ελζγχου κα τοποκετθκοφν ςε μία περιοχι, ϊςτε οι Ακλθτζσ/τριεσ να ζχουν τθ δυνατότθτα
ελζγχου των μπαλϊν τουσ, ανεπίςθμα. Οι επίςθμοι ζλεγχοι ςτισ μπάλεσ αποτελοφν μζροσ τθσ διαδικαςίασ τθσ
Αίκουςασ Κλιςθσ.
9.1. Εάν ζνασ Ακλθτισ ι μία Ακλιτρια, φζρει περιςςότερεσ μπάλεσ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, οι επιπλζον
μπάλεσ κα καταςχεκοφν μζχρι το τζλοσ του competition (του ςυνόλου των ατομικϊν ι των ομαδικϊν
παιχνιδιϊν).
Οι «Επιπλζον μπάλεσ» που κα καταςχεκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ, αλλά
πλθροφν κατά τ’ άλλα τα κριτιρια, μποροφν να ανακτθκοφν για ζνα επόμενο competition (ςφνολο ατομικϊν
ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν) ςτθν ίδια ακλθτικι διοργάνωςθ/τουρνουά. Αυτζσ μποροφν να ηθτθκοφν μετά τθ
λιξθ του competition (ςυνόλου των ατομικϊν ι των ομαδικϊν παιχνιδιϊν).
9.2 Σε περίπτωςθ που μία ι περιςςότερεσ μπάλεσ αποτφχουν ςτον Ζλεγχο για τισ Μπάλεσ , ο Ακλθτισ/τρια
κα λάβει μία κίτρινθ κάρτα ςφμφωνα με τον κανονιςμό 15.9.3. Εάν ζνασ Ακλθτισ ι μία Ακλιτρια, ζχει
παραπάνω από μία μπάλεσ που αποτυγχάνουν ςτον ίδιο τυχαίο ζλεγχο, κα λάβει μόνο μία κίτρινθ κάρτα,
αλλά ο Ακλθτισ/τρια κα αγωνιςτεί με μία μπάλα λιγότερθ για κάκε μπάλα που απορρίφκθκε.
9.3 Εάν θ μπάλα/εσ ενόσ Ακλθτι ι μίασ Ακλιτριασ δεν πλθροφν τα κριτιρια ςε ζναν επόμενο αγϊνα αυτόσ ο
Ακλθτισ/τρια κα λάβει μία 2θ κίτρινθ κάρτα και κα αποκλειςτεί από το ςυγκεκριμζνο αγϊνα ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ 15.9.2 και 15.9.3
9.4 Οι Ακλθτζσ/τριεσ και οι Ρροπονθτζσ/Βοθκοί Ρροπονθτϊν μποροφν να παρακολουκιςουν τον ζλεγχο που
αφορά τισ μπάλεσ. Εάν μία μπάλα αποτφχει να περάςει το τεςτ, ο ζλεγχοσ δεν επαναλαμβάνεται, εκτόσ από
τθν περίπτωςθ που κρικεί πωσ ο Διαιτθτισ δεν ακολοφκθςε τθ ςωςτι διαδικαςία ελζγχου (αναφ.: 4.7.2).
9.5 Για τουσ Ακλθτζσ/τριεσ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν, ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ πρζπει να διευκρινίηεται
ο/θ κάτοχοσ του κάκε εξοπλιςμοφ κακϊσ και οι μπάλεσ που αντιςτοιχοφν ςε Ακλθτι/τρια ζτςι ϊςτε εάν ζνα
αντικείμενο αποτφχει ςτον τυχαίο ζλεγχο, να μπορεί να ςυςχετιςτεί με το ςωςτό Ακλθτι/τρια. Εάν δεν
διευκρινιςτεί ο ιδιοκτιτθσ, ο /θ αρχθγόσ κα αγωνιςτεί με λιγότερεσ μπάλεσ (αναφ.: 15.9.2).

ΣΟ ΓΘΠΕΔΟ
10. Σο Παιχνίδι
Μετάβαςθ από τθν Αίκουςα Κλιςθσ ςτο γιπεδο που κα διεξαχκεί ο αγϊνασ, ςτον ΑΧ.

10.1 Προκζρμανςθ ςτο Γιπεδο
Με τθν είςοδό τουσ οι Aκλθτζσ/τριεσ τοποκετοφνται ςτα ειδικά κακοριςμζνα κουτιά ρίψθσ. Ο Διαιτθτισ κα
υποδείξει τθν ζναρξθ τθσ προκζρμανςθσ των 2 λεπτϊν, όπου κάκε Ρλευρά μπορεί να ρίξει όλεσ τισ μπάλεσ
τθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Jack). Κατά τθ διάρκεια τθσ προκζρμανςθσ Ακλθτζσ/τριεσ, Α.Β., Χ..,
όπωσ και ο εξοπλιςμόσ δεν πρζπει να παραβιάηουν το κουτί ρίψθσ του/τθσ αντιπάλου. Θ ράμπα δεν πρζπει
να αιωρείται πάνω από τισ πλάγιεσ γραμμζσ και να εμποδίηει το χϊρο του/τθσ αντιπάλου κατά τθν
προκζρμανςθ.
Θ προκζρμανςθ τελειϊνει είτε, όταν και οι δφο Ρλευρζσ ζχουν ρίξει όλεσ τισ μπάλεσ, ι όταν παρζλκουν τα 2
λεπτά, (όποιο προκφψει πρϊτο).
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10.2 Ρίχνοντασ τθ Jack
Κατά τθ ρίψθ οποιαςδιποτε μπάλασ (Jack, κόκκινθσ, ι μπλε), οι Ακλθτζσ/τριεσ πρζπει να διατθροφν όλο τον
εξοπλιςμό τουσ, μπάλεσ και υπάρχοντα, μζςα ςτο κουτί ρίψθσ τουσ. Για τουσ Ακλθτζσ/τριεσ
BC3,ςυμπεριλαμβάνονται και οι Χειριςτζσ άμπασ.
10.2.1 Θ Ρλευρά που ζχει τισ κόκκινεσ μπάλεσ, ξεκινά πάντα τθν πρϊτθ Ρερίοδο.
10.2.2 Ο Ακλθτισ/τρια μπορεί να ρίξει τθ Jack μόνο αφοφ ο Διαιτθτισ υποδείξει ότι είναι θ ςειρά τθσ δικισ
του Ρλευράσ να παίξει. Οι Ακλθτζσ/τριεσ BC3 πρζπει να πραγματοποιιςουν αιϊρθςθ τθσ ράμπασ και προσ
τισ δφο κατευκφνςεισ πριν τθ ρίψθ τθσ Jack.
10.2.3. Θ Jack πρζπει να καταλιξει εντόσ τθσ περιοχισ όπου κεωρείται ζγκυρθ, για τθ Jack.

10.3 Άκυρθ Jack (Φάουλ)
10.3.1 Θ Jack κα είναι άκυρθ (φάουλ) αν:




Κατά τθ ρίψθ τθσ, καταλιξει ςε περιοχι μθ ζγκυρθ για τθ Jack
Καταλιξει εκτόσ των ορίων του γθπζδου
Διαπράττεται παράβαςθ από τον Ακλθτι/τρια που ρίχνει τθ Jack. Ακολοφκωσ κα δοκεί θ ποινι που
προβλζπεται ςφμφωνα με τον κανονιςμό 15.1-15.11

10.3.2 Αν θ Jack είναι άκυρθ (φάουλ), τότε αυτι δίνεται ςτον Ακλθτι/τρια που κα τθν ζριχνε ςτθν επόμενθ
Ρερίοδο. Αν θ Jack είναι άκυρθ (φάουλ) ςτθν τελευταία Ρερίοδο, δίνεται ςτον Ακλθτι/τρια που ζριξε 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 άκυρθ (φάουλ), θ επόμενθ Ρερίοδοσ κα ξεκινιςει όπωσ κα γινόταν αν το φάουλ δεν
είχε διαπραχκεί και τθ Jack κα ρίξει ο Ακλθτισ/τρια που επρόκειτο να ρίξει κανονικά.

10.4 Ρίχνοντασ τθν πρϊτθ χρωματιςτι μπάλα ςτο γιπεδο
10.4.1 Ο Ακλθτισ/τρια που ρίχνει τθ Jack επιτυχθμζνα είναι και αυτόσ/αυτι που κα ρίξει τθν πρϊτθ
χρωματιςτι μπάλα (αναφ.:15.5.8). Αν υπάρχει μεγάλθ κακυςτζρθςθ μεταξφ τθσ ρίψθσ τθσ Jack και τθσ ρίψθσ
τθσ πρϊτθσ χρωματιςτισ μπάλασ (π.χ. λόγω δυςλειτουργίασ του χρονομζτρου) ο Ακλθτισ/τρια μπορεί να
ηθτιςει να ξαναρίξει τθ Jack πριν τθ ρίψθ τθσ πρϊτθσ χρωματιςτισ μπάλασ. Ο χρόνοσ κα επαναρρυκμιςτεί
όπωσ ςτθν αρχι τθσ Ρεριόδου.
10.4.2 Αν θ χρωματιςτι μπάλα βρεκεί εκτόσ των ορίων του γθπζδου ι αφαιρεκεί λόγω παράβαςθσ, θ ίδια
Ρλευρά κα ςυνεχίςει τισ ρίψεισ, είτε μζχρι μία μπάλα καταλιξει ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ, ι μζχρι να
τελειϊςουν όλεσ οι μπάλεσ τθσ. Στισ Κατθγορίεσ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν, οποιοςδιποτε
θ
Ακλθτισ/τρια που ανικει ςτθν Ρλευρά που παίηει, μπορεί να ρίξει τθ δεφτερθ (2 ) χρωματιςτι μπάλα ςτθν
περιοχι παιχνιδιοφ.

10.5 Ρίψθ τθσ πρϊτθσ μπάλασ από τθν αντίπαλθ Πλευρά
10.5.1 Πλοι οι Ακλθτζσ/τριεσ πρζπει να βρίςκονται «Εκτόσ Οπτικοφ Ρεδίου» ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ
αντιπάλουσ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ. Θ μετακίνθςθ ϊςτε να βρεκοφν «Εκτόσ Οπτικοφ
Ρεδίου» πρζπει να γίνεται γριγορα και ςε περίπτωςθ που ο Διαιτθτισ κρίνει ότι θ Ρλευρά το αρνείται μπορεί
να δϊςει κίτρινθ κάρτα ςτον Ακλθτι/τρια που το διαπράττει (αναφ. 15.9.4 ι 15.9.5). Στθν Κατθγορία BC3 οι
Χ και ο εξοπλιςμόσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ράμπασ και τθσ καρζκλασ του Χ) πρζπει να βρίςκονται
«Εκτόσ Οπτικοφ Ρεδίου».
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Είναι ςειρά τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ να παίξει ςφμφωνα με τον κανονιςμό 10.4.2

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. Θ αντίπαλθ Ρλευρά πρζπει να
μετακινθκεί «Εκτόσ Οπτικοφ Ρεδίου» όταν δεν είναι θ ςειρά τθσ να παίξει.
10.6.2 Αν ζνασ Ακλθτισ/τρια αποφαςίςει να μθν ρίξει τισ υπόλοιπεσ μπάλεσ του/τθσ, ενθμερϊνει το
Διαιτθτι ότι δεν επικυμεί να ρίξει άλλεσ μπάλεσ για τθν τρζχουςα Ρερίοδο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο χρόνοσ
κα ςταματιςει και οι εναπομείναςεσ 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 ριχκεί όλεσ οι μπάλεσ και δεν υπάρχουν πζναλτι να εκτελεςκοφν, ο Διαιτθτισ κα
ανακοινϊςει προφορικά το ςκορ και μετά, ’’Τζλοσ Ρεριόδου’’ (αναφ.: 11). (Αν ο Διαιτθτισ χρειάηεται να
μετριςει για να αποφανκεί το ςκορ, καλεί τουσ Ακλθτζσ/τριεσ-αρχθγοφσ ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ. Οι
Χειριςτζσ άμπασ μποροφν τότε να γυρίςουν να παρακολουκιςουν το μζτρθμα. Μετά το μζτρθμα, οι
Ακλθτζσ/τριεσ επιςτρζφουν ςτα κουτιά ρίψθσ τουσ, ο Διαιτθτισ ανακοινϊνει το ςκορ και λζει ‘‘Τζλοσ
Ρεριόδου’’). Πταν ολοκλθρϊνεται το παιχνίδι ο Διαιτθτισ ανακοινϊνει: ‘‘Τζλοσ Ραιχνιδιοφ’, ενϊ παράλλθλα
δείχνει το τελικό ςκορ του παιχνιδιοφ.
10.7.2 Αν υπάρχουν μπάλεσ πζναλτι, αφοφ γνωςτοποιθκεί το ςκορ τθσ Ρεριόδου και επιβεβαιωκεί από
τουσ Ακλθτζσ/τριεσ- αρχθγοφσ και επιτραπεί ςτουσ Χ να γυρίςουν ςφντομα να δουν τισ μπάλεσ, ο Διαιτθτισ
αδειάηει τθν περιοχι παιχνιδιοφ (ο Κριτισ Γραμμϊν μπορεί να τον βοθκιςει). Θ Ρλευρά που κζρδιςε τθν
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 ςυνολικό ςκορ (αναφ.: 11) και
μετά ’’Τζλοσ Ρεριόδου’’. Αυτό είναι το ςιμα για τουσ Χ πωσ τότε μποροφν να γυρίςουν το πρόςωπό τουσ
ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ. Το ςυνολικό ςκορ τθσ Ρεριόδου καταγράφεται ςτο φφλλο αγϊνοσ.
10.7.3 Στθν τελευταία Ρερίοδο ενόσ αγϊνα αν δεν ζχουν ριχκεί όλεσ οι μπάλεσ και ο νικθτισ είναι
προφανισ, δεν επιςφρεται ποινι αν ο ΑΒ, Χ, ι ο Ρροπονθτισ/ΒΡ ςτο γιπεδο, πανθγυρίςουν. Το ίδιο ιςχφει
και για τισ μπάλεσ των πζναλτι.
10.7.4 Οι Ακλθτικοί Βοθκοί, Χειριςτζσ άμπασ και οι Ρροπονθτζσ/ΒΡ, επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτθν
περιοχι του παιχνιδιοφ μόνο κακ’ υπόδειξθ του Διαιτθτι (αναφ.:15.9.7). Στο τζλοσ τθσ Ρεριόδου, ο
Διαιτθτισ ανακοινϊνει: ’’Ζνα λεπτό!’’ ενϊ ςθκϊνει τθ Jack ψθλά. Αυτό είναι το ςιμα για ΑΒ, Χ και
Ρροπονθτζσ/ΒΡ να ειςζλκουν ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ.

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, Χειριςτζσ άμπασ,
Ρροπονθτζσ/ΒΡ είναι υπεφκυνοι να μαηζψουν τισ μπάλεσ για τθν ζναρξθ τθσ επόμενθσ Ρεριόδου. Οι
Διαιτθτζσ μποροφν να βοθκιςουν αν τουσ ηθτθκεί. Μπάλεσ που δεν βρίςκονται ςτο κουτί ρίψθσ του
Ακλθτι/τριασ κατά τθν ζναρξθ τθσ Ρεριόδου, ανακθρφςςονται «Νεκρζσ Μπάλεσ».
Μετά από 45 δευτερόλεπτα ο Διαιτθτισ κα φωνάξει: ’’15 δευτερόλεπτα!’’, κα πάρει τθ ςωςτι Jack και κα
προχωριςει προσ τθ γραμμι ρίψθσ. Στο ζνα λεπτό ο Διαιτθτισ κα ανακοινϊςει: ’’Τζλοσ Χρόνου!’’. Πλεσ οι
ενζργειεσ τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ κα πρζπει να ςταματιςουν όταν ο Διαιτθτισ δϊςει τθ Jack ςτον
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Ακλθτι/τρια που είναι θ ςειρά του/τθσ να ρίξει. Ο Διαιτθτισ ανακοινϊνει: ’’Jack!’’. Αν θ αντίπαλθ Ρλευρά
δεν είναι ζτοιμθ κα πρζπει να περιμζνει μζχρι ο Διαιτθτισ να υποδείξει πωσ είναι θ δικι τθσ ςειρά να παίξει.
Τότε μπορεί να ςυνεχίςει τθν προετοιμαςία.
‘Πταν ο Διαιτθτισ ανακοινϊςει: ’’Τζλοσ Χρόνου!’’ οι Ακλθτζσ/τριεσ πρζπει να βρίςκονται ςτα δικά τουσ
κουτιά ρίψθσ, οι Ακλθτικοί Βοθκοί, οι Χ και οι Ρροπονθτζσ/ΒΡ πρζπει να βρίςκονται ςτθ δικι τουσ
αντίςτοιχθ κακοριςμζνθ περιοχι, αλλιϊσ κα λάβουν κίτρινθ κάρτα για κακυςτζρθςθ του αγϊνα (αναφ. :
15.9.4).

10.9 Διαδικαςία ρίψθσ μπαλϊν
10.9.1 Κατά τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ο Ακλθτισ/τρια πρζπει να ακουμπάει τουλάχιςτον τον ζνα
γλουτό ςτο αμαξίδιο. Σε Ακλθτζσ/τριεσ που μποροφν να παίξουν μόνο ακουμπϊντασ τθν κοιλιά τουσ, πρζπει
θ κοιλιά τουσ να βρίςκεται ςε επαφι με το αμαξίδιό τουσ (αναφ.: 15.7.3). Οι Ακλθτζσ/τριεσ αυτοί/τεσ πρζπει
να ζχουν λάβει βεβαίωςθ ζγκριςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ
Κατθγοριοποίθςθσ.
10.9.2 Αν μία μπάλα κατά τθ ρίψθ αναπθδιςει ςτον Ακλθτι/τρια που τθν ζριξε, είτε ςτον αντίπαλο
Ακλθτι/τρια, είτε ςτον εξοπλιςμό του/τθσ και περάςει τθ γραμμι ρίψθσ, κεωρείται εντόσ παιχνιδιοφ.
10.9.3 Θ μπάλα μετά τθ ρίψθ, λάκτιςμα ι ζξοδο από τθν άκρθ τθσ ράμπασ, μπορεί να κυλιςει ζξω από τθν
περιοχι του κουτιοφ ρίψθσ του Ακλθτι/τριασ (ςτον αζρα ι ςτο δάπεδο) και διαμζςου του κουτιοφ ρίψθσ τθσ
αντίπαλθσ Ρλευράσ, πριν περάςει τθ γραμμι ρίψθσ και μπει ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ.
10.9.4 Αν μία μπάλα που ζχει παιχτεί, κυλιςει μόνθ τθσ, χωρίσ να τθν ζχει ακουμπιςει κάτι, κα παραμείνει
ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ ςτθν νζα τθσ κζςθ.

10.10 Μπάλεσ εκτόσ των Ορίων του Γθπζδου
10.10.1 Οποιαδιποτε μπάλα κα κεωρθκεί εκτόσ ορίων, αν ακουμπά ι διαπερνά τισ εξωτερικζσ γραμμζσ που
οριοκετοφν το γιπεδο. 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 γραμμι των ορίων, 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
τουσ κανονιςμοφσ 10.10.3 ι 10.11.1. Θ μπάλα που ακουμπά ι περνά τθν εξωτερικι γραμμι του γθπζδου και
επανζρχεται ςτθν περιοχι γθπζδου είναι “out” και κακίςταται Νεκρι Μπάλα.
10.10.2 Μία μπάλα που μετά τθ ρίψθ τθσ αποτυγχάνει να ειςζλκει εντόσ τθσ περιοχισ παιχνιδιοφ, εκτόσ απ’
τθν περίπτωςθ του κανονιςμοφ 10.14, κα κεωρείται εκτόσ ορίων (out).
10.10.3 Κάκε χρωματιςτι μπάλα που κα ριχκεί ι κα λακτιςκεί εκτόσ των ορίων του γθπζδου κακίςταται
Νεκρι Μπάλα και τοποκετείται ςτθ ςχεδιαςμζνθ περιοχι. Ο Διαιτθτισ είναι ο μόνοσ που κα κρίνει εάν μία
μπάλα είναι εκτόσ ορίων γθπζδου.

10.11 Θ Jack εκτόσ των ορίων του Γθπζδου (out)
10.11.1 Αν θ Jack, βρεκεί εκτόσ τθσ περιοχισ παιχνιδιοφ ι ςε μθ ζγκυρθ περιοχι για τθ Jack κατά τθ διάρκεια
του παιχνιδιοφ, κα τοποκετθκεί ςτο ςταυρό.
10.11.2 Αν αυτό δεν είναι δυνατό επειδι μία μπάλα βρίςκεται ιδθ ςτο ςταυρό, θ Jack κα τοποκετθκεί όςο
το δυνατόν πιο κοντά μπροςτά ςτο ςταυρό, κεντραριςμζνθ μεταξφ των πλάγιων γραμμϊν (ο όροσ «μπροςτά
ςτο ςταυρό» αναφζρεται ςτθν περιοχι ανάμεςα ςτθ γραμμι ρίψθσ και το ςταυρό).
10.11.4 Αν δεν υπάρχουν χρωματιςτζσ μπάλεσ ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ μετά τθν επανατοποκζτθςθ τθσ Jack,
τότε κα παίξει θ Ρλευρά που ζβγαλε τθ Jack εκτόσ.
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10.12 Μπάλεσ που απζχουν εξ ίςου από τθ Jack και ςθμειϊνουν πόντο
Πταν πρζπει να αποφαςιςτεί ποια Ρλευρά κα ρίξει τθν επόμενθ μπάλα, αν δφο ι περιςςότερεσ μπάλεσ
διαφορετικοφ χρϊματοσ ,απζχουν εξ’ ίςου από τθ Jack και το ςκορ αυτϊν των μπαλϊν είναι ίςο (1:1, 2:2) 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. Αν το ςκορ των
μπαλϊν που είναι ςτθν ίδια απόςταςθ από τθ Jack δεν είναι ίςο (2:1), κα παίξει θ Ρλευρά που ζχει λιγότερεσ
μπάλεσ ςε ίςθ απόςταςθ από τθ Jack. 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 και ςκορ , 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 παίξει, οι μπάλεσ που παίχτθκαν
ταυτόχρονα κα αφαιρεκοφν και κα κεωρθκοφν Νεκρζσ Μπάλεσ (αναφ.: 15.5.11).

10.14 Dropped ball Μπάλα που πζφτει ακοφςια
Αν ζνασ Ακλθτισ/τρια ρίξει τθν μπάλα ακοφςια, μπορεί να επαναλάβει τθν προςπάκεια. Μπάλεσ που
καταλιγουν ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ κεωροφνται «μπάλεσ που ζχουν παιχτεί». Μπάλεσ που καταλιγουν
πίςω από τθ γραμμι ρίψθσ ι ςτο κουτί του αντιπάλου αποτελοφν «ακοφςιεσ ρίψεισ» και μποροφν να
ξαναπαιχτοφν. Δεν υπάρχει όριο ςτον αρικμό των φορϊν που μία μπάλα κα ξαναπαιχτεί με το Διαιτθτι να
είναι ο μόνοσ που κα το κρίνει. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο χρόνοσ δε κα ςταματιςει.

10.15 Σοποκζτθςθ Προπονθτϊν (ι Βοθκϊν Προπονθτϊν)
Ρροπονθτζσ (ι Βοθκοί Ρροπονθτϊν) τοποκετοφνται ςτο τζλοσ του γθπζδου ςτθν Ρεριοχι Ρροπονθτϊν δίπλα
ςτο πίνακα του ςκορ.

10.16 Τποχρεωτικόσ Ζλεγχοσ ςτισ μπάλεσ
Με τθν ολοκλιρωςθ όλων των παιχνιδιϊν κα διενεργείται ζλεγχοσ ςτισ μπάλεσ για να διαπιςτωκεί θ
ςυμμόρφωςθ με τον κανονιςμό 4.7. Με τθν ολοκλιρωςθ του παιχνιδιοφ ο Διαιτθτισ Γθπζδου κα
επικεωριςει οπτικά και απτικά κάκε μπάλα (ϊςτε να επιβεβαιϊςει ότι δεν ζχει κολλϊδθ υφι), πριν τισ
επιςτρζψει ςτουσ Ακλθτζσ/τριεσ. Πποιεσ μπάλεσ κεωροφνται φποπτεσ για παραποίθςθ κα υπόκεινται ςε
περεταίρω ζλεγχο από το Διαιτθτι, τον Επιδιαιτθτι ι το Βοθκό Επιδιαιτθτι. Τουσ Ακλθτζσ και τισ Ακλιτριεσ
ςε αυτό τον ζλεγχο μποροφν να ςυνοδζψουν ζνασ Βοθκόσ (ΑΒ/Χ/Ρροπονθτισ ι ΒΡ). Αν κάποιεσ μπάλεσ
αποτφχουν ςτα τεςτ, θ άλλθ Ρλευρά κα ανακθρυχκεί νικιτρια και θ Ρλευρά τθσ οποίασ οι μπάλεσ απζτυχαν
ςτο τεςτ κα τοποκετθκεί ςτθν τελευταία κζςθ των αγϊνων. Οι μπάλεσ αυτζσ κα καταςχεκοφν μζχρι το τζλοσ
τθσ διοργάνωςθσ. Ρεραιτζρω, μπορεί να διενεργθκοφν νζεσ μετριςεισ (Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο V1.2)

11. κορ
11.1 Το ςκορ κα δοκεί από το Διαιτθτι εφόςον και οι δφο Ρλευρζσ ζχουν ρίξει όλεσ τουσ τισ μπάλεσ. Θ
Ρλευρά τθσ οποίασ θ μπάλα είναι θ πιο κοντινι ςτθ Jack κα ςθμειϊνει ζνα πόντο για κάκε μπάλα τθσ που
είναι πιο κοντά ςτθ Jack, ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ κοντινότερθ ςτθν Jack μπάλα του αντιπάλου.
11.2 Αν δφο ι περιςςότερεσ μπάλεσ διαφορετικϊν χρωμάτων απζχουν εξ’ ίςου από τθν Jack και δεν
υπάρχουν άλλεσ μπάλεσ να βρίςκονται πιο κοντά, τότε κάκε Ρλευρά κα λάβει από ζναν πόντο για κάκε
μπάλα.
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11.3 Οι πόντοι που προκφπτουν από τισ μπάλεσ των πζναλτι, αν υπάρχουν, προςτίκενται ςτο ςκορ και
καταγράφονται. Κάκε μπάλα πζναλτι που ςταματά εντόσ του κουτιοφ ςτόχου κα ςθμειϊνει ζναν (1) πόντο.
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/τριεσ - αρχθγοί φζρουν τθν ευκφνθ να
επιβεβαιϊςουν πωσ το ςκορ ζχει καταγραφεί ορκά.
11.5 Κατά τθν ολοκλιρωςθ των Ρεριόδων οι πόντοι που ςθμειϊνονται ςε κάκε Ρερίοδο, ακροίηονται με τθν
Ρλευρά με τθν υψθλότερθ ςυνολικι βακμολογία να ανακθρφςςεται νικιτρια.
11.6 Ο Διαιτθτισ μπορεί να καλζςει τουσ/τισ αρχθγοφσ (ι τουσ ίδιουσ Ακλθτζσ/τριεσ 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 ιςόπαλεσ με τθν ολοκλιρωςθ όλων των Ρεριόδων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πζναλτι, κα ακολουκιςει Ρερίοδοσ Ραράταςθσ. 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 για οποιονδιποτε λόγο, θ αντίπαλθ Ρλευρά κα ανακθρυχτεί 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 Ρλευρά που ακυρϊκθκε κα ςθμειϊςει μθδζν. Αν και οι δφο Ρλευρζσ ακυρωκοφν, τότε και οι
δφο κα ανακθρυχκοφν ωσ θττθμζνοι με μζγιςτο ςκορ 6-0, είτε με τθ μζγιςτθ διαφορά που μπορεί να
ςθμειωκεί ςτον όμιλο ι ςτθ φάςθ των knock out. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το ςκορ που κα καταγραφεί για
κάκε Ρλευρά κα είναι ’’0- (?)’’.
Αν και οι δφο Ρλευρζσ δεν παρευρεκοφν ςτον αγϊνα, ο Τεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ και ο Επικεφαλισ
Διαιτθτισ κα αποφαςίςουν ποια είναι θ απαραίτθτθ ενζργεια.

12. Διαταραγμζνθ Περίοδοσ
12.1 Μια Ρερίοδοσ κεωρείται διαταραγμζνθ όταν μία ι περιςςότερεσ μπάλεσ ζχουν μετακινθκεί εξαιτίασ
άμεςθσ επαφισ από Ακλθτι/τρια είτε από Διαιτθτι ι από ρίψθ μπάλασ που υπόκειται ςε παράβαςθ, τθν
οποία ο Διαιτθτισ απζτυχε να ςταματιςει (αναφ.: 15.8.2).
12.2 Εάν μια Ρερίοδοσ κεωρθκεί διαταραγμζνθ εξαιτίασ πράξθσ ι ςφάλματοσ του Διαιτθτι (π.χ. ο Διαιτθτισ
κλωτςιςει μία μπάλα είτε υποδείξει λάκοσ χρϊμα), ο Διαιτθτισ ςε ςυνεννόθςθ με τον Κριτι γραμμϊν κα
επαναφζρει τισ μπάλεσ που μετακινικθκαν ςτισ προθγοφμενεσ κζςεισ τουσ (ο Διαιτθτισ προςπακεί πάντα
να ςεβαςτεί το προχπάρχον ςκορ, ακόμα και αν οι μπάλεσ δεν βρίςκονται ςτθν ακριβι προγενζςτερθ κζςθ
τουσ). Στθν περίπτωςθ που ο Διαιτθτισ δεν γνωρίηει το προχπάρχον ςκορ, τότε θ Ρερίοδοσ πρζπει να
ξεκινιςει από τθν αρχι. Θ τελικι απόφαςθ λαμβάνεται από τον Διαιτθτι. Θ Ρερίοδοσ κα επανεκκινιςει από
το ςθμείο ςτο οποίο προκλικθκε θ διατάραξθ- οι μπάλεσ που αφαιρζκθκαν και από τισ δφο Ρλευρζσ κα
παραμείνουν ςτθν περιοχι για τισ νεκρζσ μπάλεσ. Αν θ Jack ιταν άκυρθ (φάουλ), τότε κα παιχτεί ξανά από
τον Ακλθτι/τρια που πραγματοποίθςε τθν τελευταία ζγκυρθ ρίψθ.
Αν ο Διαιτθτισ ζχει υποδείξει το λάκοσ χρϊμα και ζχει παιχτεί θ ςυγκεκριμζνθ χρωματιςτι μπάλα, θ μπάλα
κα επιςτραφεί και ο χρόνοσ κα αναπροςαρμοςτεί. Αν ζχουν μετακινθκεί άλλεσ μπάλεσ και ο Διαιτθτισ δεν
μπορεί να τισ επανατοποκετιςει ςωςτά, θ Ρερίοδοσ κα ανακθρυχκεί διαταραγμζνθ και κα ξαναπαιχτεί.
12.3 Εάν πράξθ ι ςφάλμα μιασ Ρλευράσ καταςτιςει μια Ρερίοδο διαταραγμζνθ, ο Διαιτθτισ κα προβεί ςτισ
ενζργειεσ όπωσ ορίηονται από τον κανονιςμό 12.2, αλλά μπορεί να ςυμβουλευτεί τισ δφο Ρλευρζσ και τον
Κριτι Γραμμϊν, ϊςτε να αποφφγει τθν λιψθ άδικθσ απόφαςθσ. Ο Διαιτθτισ μπορεί να ςυμβουλευτεί τθν
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πανοραμικι κάμερα, αν υπάρχει (12.5). Ο ζλεγχοσ τθσ κάμερασ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του
Επιδιαιτθτι.
12.4 Εάν ζχει προκλθκεί διαταραγμζνθ Ρερίοδοσ που πρζπει να ακυρωκεί και επανεκκινθκεί όπου
προθγουμζνωσ ζχουν δοκεί μία ι περιςςότερεσ μπάλεσ πζναλτι, οι μπάλεσ αυτζσ κα παιχτοφν ςτο τζλοσ τθσ
Ρεριόδου. Εάν ςτον Ακλθτι/τρια ι ςτθν Ρλευρά που προκάλεςε τθ διαταραγμζνθ Ρερίοδο είχαν δοκεί
μπάλεσ πζναλτι τότε αυτόσ/αυτι χάνει το δικαίωμα ρίψθσ τουσ. Αν θ διατάραξθ προκλικθκε από μπάλα, τθσ
οποίασ θ ρίψθ υπόκειται ςε παράβαςθ, θ ςυγκεκριμζνθ μπάλα κακϊσ και όλεσ οι μπάλεσ που αφαιρζκθκαν
από τθν Ρλευρά που προκάλεςε τθ διατάραξθ αυτι κα παραμείνουν ςτθν περιοχι για τισ νεκρζσ μπάλεσ για
τθν Ρερίοδο που κα επανεκκινθκεί.
12.5 Για τισ κορυφαίεσ διοργανϊςεισ (Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα και Ραραολυμπιακοί Αγϊνεσ) θ
Οργανωτικι Επιτροπι πρζπει να παραχωρεί μια πανοραμικι κάμερα ζτςι ϊςτε να είναι εφικτό να
επανατοποκετθκοφν οι μπάλεσ ςτθν ακριβι προγενζςτερθ κζςθ τουσ από τον Διαιτθτι *Σθμειϊνεται πωσ
από το 2023 πανοραμικζσ κάμερεσ πρζπει να υπάρχουν και ςτα Ρρωτακλιματα εντόσ των Θπείρων+.

13. Παράταςθ
13.1 Θ Ραράταςθ ςυνιςτά μια επιπλζον Ρερίοδο.
13.2 Οι Ακλθτζσ/τριεσ παραμζνουν ςτα κουτιά ρίψθσ που βρίςκονταν από τθν αρχι του παιχνιδιοφ.
13.3 Αν το τελικό ςκορ είναι ιςόπαλο ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ όλων των Ρεριόδων που ςυνιςτοφν ζναν
αγϊνα (και ζπειτα από τθ ρίψθ των μπαλϊν πζναλτι), ο Διαιτθτισ κα προβεί ςτθ ρίψθ του κζρματοσ πριν τθν
ανακοίνωςθ: ‘’Ζνα λεπτό’’. Θ Ρλευρά που δε διάλεξε το ςφμβολο του κζρματοσ κατά τθ ρίψθ ςτθν Αίκουςα
Κλιςθσ, κα είναι αυτι που κα διαλζξει ςτθν Ραράταςθ. Ο νικθτισ τθσ ρίψθσ του νομίςματοσ αποφαςίηει
ποια Ρλευρά κα ρίξει τθν πρϊτθ χρωματιςτι μπάλα. Ο Διαιτθτισ κα ςθκϊςει τότε τθ Jack (ι τθν μπάλα
πζναλτι) από το δάπεδο τθσ περιοχισ παιχνιδιοφ και κα ανακοινϊςει: ’’Ζνα Λεπτό!’’.
13.4 Στο ‘’Τζλοσ Χρόνου!’’, μετά το πζρασ του ενόσ λεπτοφ μεταξφ των Ρεριόδων, ο Διαιτθτισ κα τοποκετιςει
τθ Jack τθσ Ρλευράσ που κα παίξει πρϊτθ ςτο ςταυρό.
13.5 Θ Ραράταςθ εξελίςςεται ςαν κανονικι Ρερίοδοσ. Στθν Κατθγορία BC3, πριν τθν απελευκζρωςθ τθσ
πρϊτθσ χρωματιςτισ μπάλασ (μπλε και κόκκινθσ) κάκε Ακλθτισ/τρια ΡΕΡΕΙ να πραγματοποιιςει αιϊρθςθ
τθσ ράμπασ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. Στα Ηευγάρια BC3 ΟΛΟΙ οι Ακλθτζσ/τριεσ (αμφότεροι οι κόκκινοι
και οι μπλε, ςτθ ςειρά τουσ) ΡΕΡΕΙ να πραγματοποιιςουν ταυτόχρονα τθν αιϊρθςθ τθσ ράμπασ τουσ και
προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, αφοφ ο Διαιτθτισ υποδείξει πωσ είναι ςειρά τθσ Ρλευράσ τουσ να παίξει και πριν
απελευκερϊςουν τθν πρϊτθ τουσ μπάλα (αναφ.: 5.5, 15.8.9 – αφαίρεςθ απελευκερωμζνθσ μπάλασ).

13.6 Εάν προκφψει μια κατάςταςθ όπωσ περιγράφεται ςτον κανονιςμό 11.7 όπου οι Ρλευρζσ λάβουν ίςουσ
πόντουσ κατά τθν Ραράταςθ, το ςκορ καταγράφεται και κα ακολουκιςει και μια δεφτερθ Ραράταςθ. Αυτι
τθ φορά θ αντίπαλθ Ρλευρά κα ξεκινιςει τθν Ραράταςθ όπου θ δικι τθσ Jack κα τοποκετθκεί ςτο ςταυρό. Θ
διαδικαςία επαναλαμβάνεται, με τθν πρϊτθ ρίψθ να εναλλάςςεται ανάμεςα ςτισ Ρλευρζσ, ζωσ ότου
προκφψει νικθτισ.

14. Μετακίνθςθ ςτο γιπεδο
14.1 Μια Ρλευρά δεν επιτρζπεται να προετοιμάςει τθν επόμενθ ρίψθ, να προςανατολίςει το αμαξίδιο ι τθ
ράμπα, είτε να ρολάρει τθν μπάλα ςτον χρόνο τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ (Ρριν δείξει χρϊμα ο Διαιτθτισ, είναι
αποδεκτό ο Ακλθτισ/τρια να ςθκϊςει μια μπάλα χωρίσ να πραγματοποιιςει ρίψθ: π.χ. επιτρζπεται για τθν
κόκκινθ Ρλευρά να ςθκϊςει τθν επόμενθ μπάλα και να τθν κρατάει ςτο χζρι ι να τθν τοποκετιςει ςτα
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πόδια, πριν ο διαιτθτισ υποδείξει 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 Ρλευράσ να πραγματοποιιςει ρίψθ), (αναφ.:15.5.4).
14.2 Από τθ ςτιγμι που ο Διαιτθτισ υποδείξει ςτον Ακλθτι/τρια ποιά Ρλευρά παίηει, οι Ακλθτζσ/τριεσ αυτισ
τθσ Ρλευράσ είναι ελεφκεροι να μεταβοφν ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ είτε ςε τυχόν άδεια κουτιά ρίψθσ.
(αναφ.: 15.6.1). Οι Ακλθτζσ/τριεσ επιτρζπεται να προςανατολίςουν τθ ράμπα τουσ από το δικό τουσ ι
κάποιο άλλο άδειο κουτί ρίψθσ. Οι Ακλθτζσ/τριεσ και οι ΑΒ/Χ δεν επιτρζπεται να μπουν ςε κουτί ρίψθσ τθσ
αντίπαλθσ Ρλευράσ, ενϊ προετοιμάηουν τθν επόμενθ βολι ι για να προςανατολίςουν τθ ράμπα τουσ. Οι
ΑΒ/Χ ΔΕΝ επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ κατά τθ διάρκεια τθσ Ρεριόδου.
14.3 Οι Ακλθτζσ/τριεσ δεν επιτρζπεται να πάνε πίςω από τα κουτιά ρίψθσ για να ευκυγραμμίςουν τισ βολζσ
τουσ ι να μιλιςουν ςτουσ ςυμπαίκτεσ/τριζσ τουσ. Τουλάχιςτον μία μπροςτινι ρόδα πρζπει να παραμζνει
εντόσ του κουτιοφ ρίψθσ του Ακλθτι/τριασ τθν εκείνο το διάςτθμα. Ο διάδρομοσ πίςω από τα κουτιά ρίψθσ
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ Ακλθτζσ/τριεσ BC3 μόνο για να μεταβοφν ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ. Για
τα Ηευγάρια BC3, εάν ζνασ εκ των Ακλθτϊν επικυμεί να ειςζλκει ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ πρζπει να το κάνει
χωρίσ να περάςει πίςω από το ςυμπαίκτθ/κτριά του.
Ακλθτζσ/τριεσ και Χ που παραβαίνουν τον κανονιςμό μετακίνθςθσ ςτο γιπεδο, κα ηθτθκεί να μείνουν ςτθν
κατάλλθλθ περιοχι και να αρχίςουν τθν προετοιμαςία τουσ ξανά. Ο χρόνοσ που ζχει παρζλκει δεν
αποκακίςταται.
14.4 Εάν ο Ακλθτισ/τρια χρειάηεται βοικεια για να μεταβεί ςτο γιπεδο, μπορεί να ηθτιςει από το Διαιτθτι
ι τον Κριτι Γραμμϊν να βοθκιςει.
14.5 Στισ Ομάδεσ ι τα Ηευγάρια, αν ο Ακλθτισ/τρια πραγματοποιιςει ρίψθ τθσ μπάλασ και ο
ςυμπαίκτθσ/κτριά του είναι ςτθν διαδικαςία επιςτροφισ ςτο κουτί ρίψθσ του/τθσ, ο Διαιτθτισ κα προβεί ςε
αφαίρεςθ τθσ μπάλασ και κα δϊςει μία μπάλα πζναλτι (αναφ.: 15.7.7). Ο Ακλθτισ/τρια που επιςτρζφει ςτο
κουτί του/τθσ (όχι αυτόσ/αυτι που πραγματοποιεί τθ ρίψθ) πρζπει να ζχει τουλάχιςτον μια ρόδα μζςα ςτο
κουτί ρίψθσ του/τθσ όταν ο ςυμπαίκτθσ/κτριά πραγματοποιεί τθ ρίψθ.
14.6 Οι διαδικαςίεσ ρουτίνασ πριν ι μετά τθν ρίψθ επιτρζπονται χωρίσ να πρζπει να πραγματοποιθκεί
ςυγκεκριμζνο αίτθμα από τον Ακλθτι/τρια προσ τον Ακλθτικό Βοθκό ι το Χειριςτι άμπασ.

ΠΑΡΑΒΑΕΙ
15. Παραβάςεισ
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ υπάρχoυν μία ι περιςςότερεσ επιπτϊςεισ:







Αφαίρεςθ μπάλασ
Μία μπάλα πζναλτι
Μία μπάλα πζναλτι και αφαίρεςθ
Μία μπάλα πζναλτι και κίτρινθ κάρτα
Κίτρινθ κάρτα
Κόκκινθ κάρτα (Αποβολι)

Πλεσ οι παραβάςεισ καταγράφονται ςτο φφλλο αγϊνοσ.
Ο Ακλθτισ/τρια και ο ΑΒ/Χ του κεωροφνται μία μονάδα - κάκε κίτρινθ ι κόκκινθ κάρτα που λαμβάνει ο
ΑΒ/Χ, αποδίδονται και ςτον Ακλθτι/τρια. Αντίςτοιχα, οι κόκκινεσ ι κίτρινεσ κάρτεσ που λαμβάνει ο
Ακλθτισ/τρια αποδίδονται και ςτον ΑΒ/Χ του.
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Ο Ρροπονθτισ ι Βοθκόσ Ρροπονθτι κεωρείται μία μονάδα. Αν ο Ρροπονθτισ ι Βοθκόσ Ρροπονθτι λάβει
κίτρινθ ι κόκκινθ κάρτα, δεν προςμετράται ςτθν Ρλευρά.

15.1 Αφαίρεςθ μπάλασ
15.1.1 Αφαίρεςθ μπάλασ είναι θ απομάκρυνςθ μίασ μπάλασ από το γιπεδο. Θ μπάλα που αφαιρζκθκε κα
τοποκετθκεί ςε κακοριςμζνθ περιοχι: ςτο πάτωμα ι ςτο χϊρο για τισ νεκρζσ μπάλεσ.
15.1.2 Θ αφαίρεςθ πραγματοποιείται μόνο για παράβαςθ που διαπράττεται κατά τθ ςτιγμι τθσ
απελευκζρωςθσ τθσ μπάλασ.
15.1.3 Αν διαπραχκεί παράβαςθ που οδθγεί ςε αφαίρεςθ μπάλασ, ο Διαιτθτισ πάντα προςπακεί να
ςταματιςει τθν μπάλα πριν διαταράξει τισ άλλεσ μπάλεσ.
15.1.4 Αν ο Διαιτθτισ δεν καταφζρει να ςταματιςει τθν μπάλα πριν εκείνθ διαταράξει τισ άλλεσ μπάλεσ, θ
Ρερίοδοσ κα κεωρθκεί Διαταραγμζνθ Ρερίοδοσ (αναφ.: 12.1-12.4).

15.2 Μία μπάλα Πζναλτι
15.2.1 Μία μπάλα πζναλτι είναι θ απόδοςθ μίασ επιπλζον μπάλασ ςτθν αντίπαλθ Ρλευρά. Θ ρίψθ αυτισ τθσ
μπάλασ κα πραγματοποιθκεί αφοφ ζχουν παιχτεί όλεσ οι μπάλεσ ςε μία Ρερίοδο. Ο Διαιτθτισ ςυνοψίηει το
ςκορ και ο ςθμειωτισ κα το καταγράψει. Ζπειτα όλεσ οι μπάλεσ κα απομακρυνκοφν απ’ τθν περιοχι
παιχνιδιοφ και θ Ρλευρά που κζρδιςε το πζναλτι κα επιλζξει μία (1), οποιαδιποτε από τισ χρωματιςτζσ τθσ
μπάλεσ, τθν οποία κα απελευκερϊςει με κατεφκυνςθ το κουτί ςτόχο. Ο Διαιτθτισ κα δείξει το δείκτθ
χρϊματοσ και κα ανακοινϊςει: ’’Ζνα λεπτό!’’. Ο Ακλθτισ/τρια ζχει 1 λεπτό να ρίξει τθν μπάλα του πζναλτι.
Αν θ μπάλα ςταματιςει εντόσ του κουτιοφ ςτόχου των 35cm χωρίσ να ακουμπά τθν εξωτερικι γραμμι, θ
Ρλευρά που ζριξε τθν μπάλα 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.
15.2.2 Αν κατά τθ διάρκεια μίασ Ρεριόδου διαπραχκοφν παραπάνω από μία παραβάςεισ από μία Ρλευρά,
τότε κα δοκοφν πάνω από μία μπάλεσ πζναλτι. Κάκε μπάλα πζναλτι ρίχνεται ξεχωριςτά. Θ μπάλα αυτι
απομακρφνεται και προςτίκεται ςτο ςκορ (αν ςκοράρει) και ςτθ ςυνζχεια θ Ρλευρά κα διαλζξει μία από τισ
6 μπάλεσ για να ρίξει οποιαδιποτε από τισ επόμενεσ μπάλεσ πζναλτι.
15.2.3 Ραραβάςεισ που διαπράττονται και από τισ δφο Ρλευρζσ δεν αναιροφν θ μία τθν άλλθ. Κάκε Ρλευρά
κα επιχειριςει να κερδίςει ζναν πόντο από το πζναλτι. Θ πρϊτθ βολι κα γίνει από τθν Ρλευρά που ζλαβε
θ
τθν 1 μπάλα πζναλτι, ςτθ ςυνζχεια οι υπόλοιπεσ βολζσ κα γίνουν εναλλάξ μεταξφ των Ρλευρϊν για τισ
υπόλοιπεσ μπάλεσ πζναλτι.
15.2.4 Αν μία παράβαςθ που οδθγεί ςτθν απόδοςθ πζναλτι διαπραχκεί κατά τθ ρίψθ μίασ μπάλασ πζναλτι, ο
Διαιτθτισ κα δϊςει μία μπάλα πζναλτι ςτθν αντίπαλθ Ρλευρά.

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 ζνασ Ακλθτισ/τρια λάβει δφο (2) κίτρινεσ κάρτεσ κατά τθ διάρκεια ενόσ competition (ςφνολο των
ατομικϊν είτε των ομαδικϊν αγϊνων μιασ διοργάνωςθσ), ο Ακλθτισ/τρια αποκλείεται από τον τρζχοντα
αγϊνα, αλλά ζχει τθ δυνατότθτα να παίξει ςτα υπόλοιπα παιχνίδια του competition.

15.4 Κόκκινθ Κάρτα (Αποβολι)
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15.4.1 Πταν ζνασ Aκλθτισ/τρια, Ρροπονθτισ, Βοθκόσ Ρροπονθτι, Χειριςτισ άμπασ ι Ακλθτικόσ Βοθκόσ
αποβλθκεί, κα δοκεί κόκκινθ κάρτα και κα καταγραφεί ςτο φφλλο αγϊνοσ. Θ κόκκινθ κάρτα αντιςτοιχεί ςε
άμεςθ αποβολι από το competition (το ςφνολο των ατομικϊν είτε των ομαδικϊν αγϊνων μιασ
διοργάνωςθσ) (αναφ.: 15.11.4).
15.4.2 Αν ζνασ Ακλθτισ/τρια ι/και ο ΑΒ/Χ του/τθσ αποβλθκοφν, θ Ρλευρά κα χάςει τον αγϊνα (αναφ.:
11.8).
15.4.3 Είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Επιδιαιτθτι και του Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου αν ζνα άτομο που ζχει
αποβλθκεί κα ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχει ςε μελλοντικά competition μζςα ςτθν ίδια Διοργάνωςθ.

Οι ακόλουκεσ πράξεισ οδθγοφν ςε αφαίρεςθ τθσ μπάλασ που παίχτθκε (αναφ.: 15.1):
15.5.1 Αν θ μπάλα απελευκερωκεί πριν ο Διαιτθτισ υποδείξει ποιο χρϊμα κα παίξει.
15.5.2 Αν θ μπάλα ςταματιςει ςτθ ράμπα αφοφ ζχει απελευκερωκεί.
15.5.3 Αν ο Χειριςτισ άμπασ ςταματιςει τθν μπάλα ςτθ ράμπα για οποιοδιποτε λόγο.
15.5.4 Αν ο Ακλθτισ/τρια BC3 δεν είναι ο τελευταίοσ/α που αγγίηει τθν μπάλα. Ζνασ Ακλθτισ/τρια πρζπει να
ζχει άμεςθ επαφι με τθν μπάλα κατά τθν απελευκζρωςθ. Θ άμεςθ επαφι ςυμπεριλαμβάνει τθ χριςθ
βοθκθτικϊν ςυςκευϊν που εφάπτονται απευκείασ ςτο κεφάλι του Ακλθτι/τριασ, ςτο ςτόμα, ςτο χζρι ι ςτο
πόδι του/τθσ (αναφ.: 5.4).
15.5.5 Αν ο ΑΒ/Χ ακουμπά τον Ακλθτι/τρια ι ζλκει/ωκεί το αμαξίδιο κατά τθ ςτιγμι τθσ απελευκζρωςθσ
(αναφ.: 3.5).
15.5.6 Αν γίνει ταυτόχρονθ απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ από τον Ακλθτι/τρια και το Χειριςτι άμπασ.
15.5.7 Αν μία χρωματιςτι μπάλα «πζςει» πριν τθ Jack (Ο Ακλθτισ/τρια που επρόκειτο να ρίξει τθ Jack είναι
αυτόσ/αυτι που πρζπει να τθ ρίξει όπωσ αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ 10.2 και 10.3).
15.5.8 Αν θ πρϊτθ χρωματιςτι μπάλα δεν προζλκει από τον Ακλθτι/τρια που ζριξε τθ Jack (αναφ.: 10.4.1).
15.5.9 Αν ο Ακλθτισ/τρια BC3 δεν πραγματοποιιςει αιϊρθςθ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ αφοφ ο
Διαιτθτισ δϊςει τθ Jack και πριν τθ ρίψθ τθσ, είτε πριν τθ ρίψθ μπάλασ πζναλτι ι πριν τθν πρϊτθ ρίψθ του
κάκε Ακλθτι/τριασ ςτθν παράταςθ (αναφ.: 5.5).
15.5.10 Αν ο Ακλθτισ/τρια BC3 δεν επαναπροςανατολίςει τθ ράμπα πραγματοποιϊντασ αιϊρθςθ και προσ
τισ δφο κατευκφνςεισ όταν ο ίδιοσ/ίδια ι ο ςυμπαίκτθσ του/τθσ επιςτρζψει ςτο κουτί του/τθσ από τθν
περιοχι παιχνιδιοφ, πριν τθ ρίψθ τθσ δικισ τουσ μπάλασ. (Για τα Ηευγάρια αυτι θ κίνθςθ τθσ ράμπασ
πραγματοποιείται ταυτόχρονα) (αναφ.: 5.5).
15.5.11 Αν μία Ρλευρά ρίξει περιςςότερεσ από μία μπάλεσ ςτον ίδιο χρόνο (αναφ.: 10.13).

15.6 Οι ακόλουκεσ πράξεισ οδθγοφν ςτθν απόδοςθ μιασ μπάλασ πζναλτι (αναφ.: 15.2):
15.6.1 Αν ο Ακλθτισ/τρια φφγει από το κουτί ρίψθσ του χωρίσ να του ζχει υποδειχκεί ότι είναι θ ςειρά του
(αναφ.: 14.2).
15.6.2 Αν ο Χειριςτισ άμπασ του BC3 γυρίςει και κοιτάει ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ
Ρεριόδου πριν να ζχουν παιχτεί όλεσ οι μπάλεσ και από τισ δφο πλευρζσ (αναφ.: 3.5).
15.6.3 Αν κατά τθ γνϊμθ του Διαιτθτι υπάρχει αντικανονικι επικοινωνία μεταξφ Ακλθτϊν και ΑΒ/Χ,
Ρροπονθτι/ΒΡ (αναφ.: 16.1- 16.3). Συμπεριλαμβάνεται θ επικοινωνία με τεχνολογικά μζςα (Smart phone…)
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15.6.4 Αν ο Ακλθτισ/τρια και/ι ο ΑΒ/Χ προετοιμάηουν τθν επόμενθ ρίψθ, προςανατολίηοντασ το αμαξίδιο
ι/και τθ ράμπα, ι ρολάροντασ τθν μπάλα ςτον χρόνο τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ (αναφ.: 14.1).
15.6.5 Ο ΑΒ/Χ μετακινεί το αμαξίδιο, ι τθ ράμπα, ι το δείκτθ, ι δίνει τθν μπάλα ςτον ακλθτι/τρια χωρίσ ο
ακλθτισ/τρια να του το ηθτιςει (αναφ.: 3.5).

15.7 Οι ακόλουκεσ πράξεισ οδθγοφν ςτθν απόδοςθ μιασ μπάλασ πζναλτι και αφαίρεςθ
τθσ μπάλασ που παίχτθκε (αναφ.: 15.1/15.2):
15.7.1 Απελευκζρωςθ τθσ Jack ι χρωματιςτισ μπάλασ όταν ο Ακλθτικόσ Βοθκόσ, ο Χειριςτισ άμπασ, ο
Ακλθτισ/τρια, 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/τριασ. Οι ΑΒ του BC1 μποροφν να βρίςκονται πίςω από το κουτί ρίψθσ του ακλθτι/τριασ τουσ. Για
τουσ ακλθτζσ/τριεσ των BC3 και τουσ Χ τουσ, αυτό ιςχφει για όςο θ μπάλα βρίςκεται ςτθ ράμπα (αναφ.:
10.2).
15.7.2 Απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ενϊ θ ράμπα περνάει ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθ γραμμι ρίψθσ ςτον αζρα
(αναφ.: 5.3).
15.7.3 Απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ενϊ ο Ακλθτισ/τρια δεν ακουμπάει τουλάχιςτον τον ζνα γοφό (ι τθν
κοιλιά, αν παίηει ζτςι ςφμφωνα με τθν Κατθγοριοποίθςθ) ςτο κάκιςμα του αμαξίδιου (αναφ.: 10.9.1).
15.7.4 Απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ενϊ αυτι ακουμπάει τμιμα του γθπζδου που είναι ζξω από το κουτί
ρίψθσ του ακλθτι/τριασ (αναφ.: 10.2).
15.7.5 Απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ενϊ ο Χειριςτισ άμπασ του BC3 κοιτάει ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ (αναφ.:
3.5).
15.7.6 Απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ενϊ το κάκιςμα του ακλθτι/τριασ είναι πάνω από το ανϊτατο όριο των
66cm για τισ κατθγορίεσ BC1, BC2 και BC4 (αναφ.: 6.1).
15.7.7 Απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ςε αγϊνα Ηευγαριϊν/Ομάδων πριν επιςτρζψει ο ςυμπαίκτθσ/τρια ςτο
κουτί ρίψθσ του/τθσ (αναφ.: 14.5). Αν ο Ακλθτισ/τρια που δεν παίηει, ζχει τουλάχιςτον τθ μία ρόδα του/τθσ
ςτο κουτί ρίψθσ, κεωρείται ότι βρίςκεται ςτο κουτί ρίψθσ του/τθσ.
15.7.8 Ρροετοιμαςία και απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ ςτο χρόνο τθσ αντίπαλθσ Ρλευράσ (αναφ.: 15.6.4).

15.8 Οι ακόλουκεσ πράξεισ οδθγοφν ςτθν απόδοςθ μιασ μπάλασ πζναλτι και κίτρινθσ
κάρτασ (αναφ.: 15.2, 5.3):
15.8.1 Οποιαδιποτε ςκόπιμθ πράξθ που αποςπά τον άλλο Ακλθτι/τρια με τζτοιο τρόπο που επθρεάηει τον
αντίπαλο ςτθ ςυγκζντρωςθ ι/και ςτθ ρίψθ.
15.8.2 Ρρόκλθςθ Διαταραγμζνθσ Ρεριόδου που χρειάηεται να παιχτεί ξανά.

15.9 Ο Ακλθτισ/τρια, Ακλθτικόσ Βοθκόσ, Χειριςτισ Ράμπασ ι/και Προπονθτισ/Βοθκόσ
προπονθτι που διαπράττει μία από τισ ακόλουκεσ παραβάςεισ κα λάβει κίτρινθ κάρτα
(αναφ.: 15.3):
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15.9.1 Αν ζνασ Ακλθτισ/τρια ι μια Ρλευρά προςζλκει ςτο Χϊρο Ρροκζρμανςθσ χωρίσ να είναι θ ςειρά
του/τθσ, ι 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/τρια ι τον
αρχθγό, ςτισ περιπτϊςεισ των Ομάδων και των Ηευγαριϊν.
15.9.2 Αν ζνασ Ακλθτισ/τρια, 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 ςυνόλου των ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν. Ο Ακλθτισ/τρια που φζρνει τισ επιπλζον
μπάλεσ μπορεί να υποδείξει ποιεσ μπάλεσ κα καταςχεκοφν.
Στισ Ομάδεσ και ςτα Ηευγάρια, θ κίτρινθ κάρτα δίνεται ςτον Ακλθτι/τρια που ζφερε τισ περιςςότερεσ από
τισ επιτρεπόμενεσ μπάλεσ. Αν δεν είναι δυνατό να προςδιοριςτεί ποιοσ Ακλθτισ/τρια 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.
15.9.3 Πταν οι μπάλα/εσ ενόσ Ακλθτισ/τριασ ‘δεν πλθροφν τα κριτιρια κατά τον τυχαίο ζλεγχο μπαλϊν
(αναφ.: 4.7.1,4.7.2 και 9.3). Στθν είςοδο τθσ Αίκουςασ Κλιςθσ κα αναρτθκεί ανακοίνωςθ για τισ μπάλεσ και
τον εξοπλιςμό που αποτυγχάνουν να περάςουν τον ζλεγχο και τισ Κίτρινεσ Κάρτεσ.
15.9.4 Αδικαιολόγθτθ πρόκλθςθ κακυςτζρθςθσ του αγϊνα. Θ απόφαςθ του Διαιτθτι ςε τζτοια ηθτιματα
είναι οριςτικι.
15.9.5 Αν ο Ακλθτισ/τρια 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 γθπζδου κατά τθ διάρκεια του αγϊνα χωρίσ τθν άδεια του Διαιτθτι,
ακόμθ και να 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 Ακλθτισ/τρια, Ακλθτικόσ Βοθκόσ, Χειριςτισ άμπασ ι ο Ρροπονθτισ/Βοθκόσ Ρροπονθτι
ειςζλκουν ςτθν περιοχι παιχνιδιοφ χωρίσ τθν άδεια του Διαιτθτι (αναφ.: 10.7.4).
15.9.8 Χριςθ εξοπλιςμοφ κατά τθ διάρκεια ενόσ competition που δεν πλθροί τα κριτιρια. (Αν κατά τον ζλεγχο
εξοπλιςμοφ που γίνεται πριν τθν ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ, βρίςκεται ότι ο εξοπλιςμόσ δεν είναι ςυμβατόσ με
τα κριτιρια, μπορεί να τροποποιθκεί και να λάβει επίςθμθ ςφραγίδα/αυτοκόλλθτο).

15.10 Ο Ακλθτισ/τρια, Ακλθτικόσ Βοθκόσ, Χειριςτισ Ράμπασ ι/και ο Προπονθτισ/Βοθκόσ
Προπονθτι 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/τρια ι/και
ςτον ΑΒ/Χ κατά τθ διάρκεια του ίδιου competition (ςυνόλου ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν), κα
οδθγιςει ςτον αποκλειςμό του/τθσ από τον τρζχοντα αγϊνα. H Ρλευρά κα θττθκεί όπωσ ςε περίπτωςθ
απουςίασ τθσ (αναφ.: 11.8).
Μία δεφτερθ κίτρινθ κάρτα ςτον Ρροπονθτι/Βοθκό Ρροπονθτι τον εμποδίηει να ειςζλκει ςτον Α.Χ. για τον
ςυγκεκριμζνο αγϊνα.
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15.10.3 Μία δεφτερθ κίτρινθ κάρτα κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα οδθγιςει ςτον αποκλειςμό από τον
αγϊνα και κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ιττα όπωσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ του ακλθτι/τριασ (αναφ.:
11.8). Αν πρόκειται για τον Ρροπονθτι/Βοθκό Ρροπονθτι, είναι υποχρεωμζνοσ να εξζλκει από τον Α.Χ.,
αλλά ο αγϊνασ ςυνεχίηεται.

15.11 Οποιοδιποτε μζλοσ τθσ Ομάδασ, Ακλθτισ/τρια, Ακλθτικόσ Βοθκόσ, Χειριςτισ
Ράμπασ ι/καιΠροπονθτισ/Βοθκόσ Προπονθτι που κα διαπράξει οποιαδιποτε από τισ
παρακάτω παραβάςεισ κα λάβει κόκκινθ κάρτα και άμεςθ αποβολι (αναφ.: 15.4):
15.11.1 Αν επιδείξει αντιακλθτικι ςυμπεριφορά όπωσ: αποπειράται να εξαπατιςει το Διαιτθτι, αγωνίηεται
με μπάλεσ που ζχουν ςκοπίμωσ παραποιθκεί, είτε κάνει παρατθριςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει δικαίωμα
μζςα ι ζξω από τον αγωνιςτικό χϊρο.
15.11.2 Βίαιθ επαφι.
15.11.3 Χριςθ επικριτικισ, προςβλθτικισ, ι υβριςτικισ φραςεολογίασ, είτε χειρονομιϊν.
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/τρια ι θ Ρλευρά δεν κα ζχει δυνατότθτα να λάβει πρόκριςθ ι
πόντουσ κατάταξθσ για το competition (ςφνολο ατομικϊν ι ομαδικϊν παιχνιδιϊν), (αναφ.: 15.4.1).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
16. Επικοινωνία
16.1 Δεν κα υπάρξει επικοινωνία μεταξφ Ακλθτι/τριασ, Ακλθτικοφ Βοθκοφ, Χειριςτι άμπασ ι/και
Ρροπονθτι/Βοθκοφ Ρροπονθτι κατά τθ διάρκεια μιασ Ρεριόδου.
Οι εξαιρζςεισ είναι:
 Πταν ζνασ Ακλθτισ/τρια ηθτά από τον ΑΒ/Χ του/τθσ να πραγματοποιιςει μια ςυγκεκριμζνθ
ενζργεια όπωσ θ αλλαγι τθσ κζςθσ του αναπθρικοφ αμαξιδίου, θ μετακίνθςθ μιασ βοθκθτικισ
ςυςκευισ, το ρολάριςμα τθσ μπάλασ, είτε όταν ηθτείται από τον Ακλθτι/τρια να του/τθσ δϊςει τθν
μπάλα. Οριςμζνεσ ενζργειεσ ρουτίνασ επιτρζπονται χωρίσ ςυγκεκριμζνο αίτθμα ςτον ΑΒ/Χ.
 Οι Ρροπονθτζσ/ΒΡ, οι ΑΒ/Χ μποροφν να ςυγχαροφν ι να ενκαρρφνουν τουσ Ακλθτζσ/τριεσ τθσ
Ρλευράσ τουσ μετά από μία βολι και μεταξφ των Ρεριόδων.
16.2 Στθν Κατθγορία των Ομάδων και των Ηευγαριϊν, κατά τθ διάρκεια μιασ Ρεριόδου οι Ακλθτζσ/τριεσ
μποροφν να επικοινωνοφν μόνο με τουσ ςυμπαίκτεσ/κτριζσ τουσ που βρίςκονται ςτο γιπεδο αφοφ ο
Διαιτθτισ ζχει υποδείξει ότι είναι θ ςειρά τουσ να παίξουν. 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 το Διαιτθτι,
μια δυςλειτουργία του ρολογιοφ), οι Ακλθτζσ/τριεσ και από τισ δφο Ρλευρζσ μποροφν να ςυνομιλοφν ιςυχα,
αλλά πρζπει να ςταματιςουν μόλισ υποδειχκεί ςτθν αντίπαλθ Ρλευρά πωσ πρζπει να παίξει.
16.3 Ο Ακλθτισ/τρια δεν επιτρζπεται να δϊςει οδθγία ςτον Ακλθτικό Βοθκό του ςυμπαίκτθ/κτριάσ του/τθσ
(Ομάδα). ι το Χειριςτι άμπασ (Ηευγάρι). Κάκε Ακλθτισ/τρια BC3 μπορεί να χρθςιμοποιεί από κοινοφ ζνα
φφλλο χαρτί ι ζνα διάγραμμα για να δίνει οδθγίεσ ςτο ςυμπαίκτθ του/τθσ.
16.4 Μεταξφ των Ρεριόδων, οι Ακλθτζσ/τριεσ μποροφν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, με τον Ακλθτικό
Βοθκό/Χ και τον Ρροπονθτι/ΒΡ 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.
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16.5 Ζνασ Ακλθτισ/τρια μπορεί να ηθτιςει από ζναν άλλο Ακλθτι/τρια ι τον Χ να μετακινθκεί αν είναι
τοποκετθμζνοσ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επθρεάηει τθν ρίψθ, αλλά δε μπορεί να τουσ ηθτιςει να βγουν από
το κουτί ρίψθσ τουσ. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ο Χ πρζπει να βεβαιωκεί πωσ ο εξοπλιςμόσ τουσ δεν
παρεμποδίηει, με οποιοδιποτε τρόπο, τθν εφκολθ πραγματοποίθςθ τθσ ρίψθσ του/τθσ αντιπάλου χωρίσ να
προκαλζςει ηθμιά ςε τυχόν αντικείμενα που βρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ βολισ. Για τθν αποφυγι βλάβθσ,
οι Χ δεν πρζπει να μετακινοφν τον εξοπλιςμό των αντιπάλων. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα οι Χ πρζπει να
μετακινοφν τθ ράμπα/τα υπάρχοντά τουσ ζτςι ϊςτε να μθν παρεμποδίηουν τον/τθν αντίπαλο, επιτρζποντάσ
του/τθσ να πραγματοποιιςει τισ ρίψεισ του/τθσ χωρίσ εμπόδια.
16.6 Οποιοςδιποτε Ακλθτισ/τρια μπορεί να μιλιςει ςτον Διαιτθτι ςτο χρόνο του/τθσ. Οι ΑΒ/Χ επιτρζπεται
μόνο να μεταφζρουν μθνφματα μεταξφ του Ακλθτι/τριασ και του Διαιτθτι, με τθν άδεια του Διαιτθτι.
16.7 Αφοφ ο Διαιτθτισ κακορίςει ποια Ρλευρά κα ρίξει, οποιοςδιποτε Ακλθτισ/τρια από αυτιν τθν Ρλευρά
μπορεί να ηθτιςει το ςκορ ι μζτρθμα. Τα αιτιματα για τθ κζςθ τθσ μπάλασ (δθλ. ποια μπάλα του/τθσ
αντιπάλου είναι πιο κοντά;) δεν κα απαντθκοφν. Οι Ακλθτζσ/τριεσ μποροφν να μπουν ςτθν περιοχι
παιχνιδιοφ για να βεβαιωκοφν οι ίδιοι/εσ 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 εξουςία να επιλζξει ζναν κατάλλθλο μεταφραςτι. Ο ΕΔ κα προςπακιςει πρϊτα να χρθςιμοποιιςει
είτε ζναν εκελοντι τθσ διοργάνωςθσ ι ζναν ζταιρο Διαιτθτι, ο οποίοσ δε ςυμμετζχει ςε άλλο αγϊνα, είτε κα
επιλζξει το μεταφραςτι που βρίςκεται ςτθν κακοριςμζνθ περιοχι.
16.9 Οι μεταφραςτζσ δε κα τοποκετοφνται ςτον ΑΧ. Οι μεταφραςτζσ πρζπει να βρίςκονται ςτθν κακοριςμζνθ
περιοχι. 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
ΑΧ, πρζπει να ζχει εγκρικεί κατά τον Ζλεγχο Εξοπλιςμοφ και να ζχει λάβει αυτοκόλλθτο επικφρωςθσ, από τον
ΕΔ ι το επιτελείο του. Μθ εγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ επικοινωνίασ ΔΕΝ επιτρζπονται ςτον ΑΧ. Οποιαδιποτε
κακι χριςθ κα κεωρθκεί αντικανονικι επικοινωνία και κα ζχει ςαν απόρροια μια μπάλα πζναλτι, θ οποία κα
παιχτεί με τθν πρϊτθ ευκαιρία (αναφ.: 4; 15.6.3).
Οι Ρροπονθτζσ/Βοθκοί Ρροπονθτϊν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν τάμπλετ και smart phones για να
κρατοφν ςθμειϊςεισ (Τζτοιεσ ςυςκευζσ πρζπει να είναι ςε ρφκμιςθ – π.χ. ‘’Λειτουργία Ρτιςθσ’’- κατά τθν
οποία δεν είναι εφικτι θ επικοινωνία με τουσ Ακλθτζσ/τριεσ ςτο γιπεδο). Οι Διαιτθτζσ ζχουν τθ δικαιοδοςία
οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του αγϊνα να ελζγξουν τθ ςυςκευι του Ρροπονθτι/ΒΡ για να
επιβεβαιϊςουν πωσ δεν είναι ςε ρφκμιςθ επικοινωνίασ). Οι Ακλθτζσ/τριεσ και οι ΑΒ/Χ ςτο γιπεδο δεν
πρζπει να λαμβάνουν καμία πλθροφορία (θλεκτρονικι, φωνθτικι, ςιματα) εκτόσ του γθπζδου κατά τθ
διάρκεια τθσ Ρεριόδου. Θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ ΔΕΝ επιτρζπονται να ειςζλκουν εντόσ του γθπζδου, εκτόσ αν
ζχουν λάβει ζγκριςθ κατά τον ζλεγχο εξοπλιςμοφ. Κάκε παράβαςθ αυτοφ του κανόνα κα κεωρείται
αντικανονικι επικοινωνία και κα ζχει ςαν απόρροια μια μπάλα πζναλτι.

ιματα Διαιτθςίασ
Τα Σιματα Διαιτθςίασ ζχουν δθμιουργθκεί προκειμζνου να βοθκιςουν αμφότερουσ Διαιτθτζσ και
Ακλθτζσ/τριεσ να κατανοιςουν ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. Οι Ακλθτζσ/τριεσ δεν μποροφν να
διαμαρτυρθκοφν ςε περίπτωςθ που ο Διαιτθτισ ξεχάςει να πραγματοποιιςει κάποιο ςυγκεκριμζνο ςιμα.
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Διαιτθτζσ
Διαδικαςία που χρίηει
ιματοσ Διαιτθςίασ

Υπόδειξθ να ρίξουν τισ
μπάλεσ ςτο ηζςταμα, ι τθ
Jack:
 Κανονιςμόσ 10.1
 Κανονιςμόσ 10.2

Υπόδειξθ για τθ ρίψθ
χρωματιςτισ μπάλασ:
• Κανονιςμόσ 10.4
• Κανονιςμόσ 10.5
• Κανονιςμόσ 10.6

Μπάλεσ που απζχουν εξ’
ίςου από τθ ’’Jack’’
 Κανονιςμόσ 10.12

Τεχνικό ι Ιατρικό time
out:
 Κανονιςμόσ 5.7
 Κανονιςμόσ 6.2
 Κανονιςμόσ 18

Περιγραφι του ιματοσ

ιμα

Μετακινείτε το χζρι ςασ για να υποδείξετε τθ ρίψθ
και λζτε ’’Ξεκινιςτε το ηζςταμα’’, ι ’’Jack’’

Δείχνετε το δείκτθ χρϊματοσ ςφμφωνα με το
χρϊμα τθσ πλευράσ που ρίχνει.

Κρατάτε το δείκτθ χρϊματοσ πλαγίωσ, κόντρα ςτθν
παλάμθ ςασ με το πλάγιο άκρο τθσ να δείχνει προσ
τουσ Ακλθτζσ/τριεσ. Γυρίηετε το δείκτθ χρϊματοσ
για να δείξετε ποιοσ κα ρίξει (όπωσ παραπάνω).

Βάηετε τθν παλάμθ του ενόσ χεριοφ ςασ πάνω από
τα δάχτυλα του άλλου χεριοφ, κάκετα
(ςχθματίηοντασ ’’Τ’’) λζγοντασ ποιά Ρλευρά το
κάλεςε (π.χ. Ιατρικό ι Τεχνικό time out για -όνομα
Ακλθτι/τριασ/ομάδα/χϊρα/χρϊμα μπάλασ).
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Ραφςθ
 Κανονιςμόσ 10.6.2
 Κανονιςμόσ 16.2
 Κανονιςμόσ 17.10

Δείχνετε τθν παλάμθ του χεριοφ ςασ
αναςθκωμζνθ.
10.6.2 Υποδεικνφει ςτον Χρονομζτρθ να
‘’Σταματιςει το χρόνο’’ ι υποδθλϊνει ςτισ
Ρλευρζσ να ‘’Ρεριμζνουν’’.

Αντικατάςταςθ
Μόνο για Αγϊνεσ Νζων

Μζτρθμα
 Κανονιςμόσ 4.6
 Κανονιςμόσ 11.6

Ρεριςτρζφετε τον ζναν πιχθ γφρω απ’ τον άλλο.

Βάηετε το ζνα χζρι δίπλα ςτο άλλο και τα
απομακρφνετε ςαν να χρθςιμοποιοφςατε
μετροταινία.

Ο Διαιτθτισ ρωτάει αν οι
Ακλθτζσ/τριεσ κζλουν να
μπουν ςτο γιπεδο:
 Κανονιςμόσ 11.6

Δείχνετε τουσ Ακλθτζσ/τριεσ και μετά το μάτι
ςασ.

Αντικανονικι επικοινωνία:
 Κανονιςμόσ 15.6.3
 Κανονιςμόσ 16

Δείχνετε το ςτόμα ςασ και κουνάτε το δείκτθ
ςασ δεξιά-αριςτερά με το άλλο ςασ χζρι.

Νεκρι μπάλα/μπάλα out:
 Κανονιςμόσ 10.6.2
 Κανονιςμόσ 10.10
 Κανονιςμόσ 10.11

Δείχνετε τθν 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.
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Αφαίρεςθ


Κανονιςμόσ 15.1

1 μπάλα πζναλτι:


Κανονιςμόσ 15.2

Δείχνετε τθν μπάλα και υψϊνετε τον πιχθ
κυρτϊνοντασ το χζρι ςασ προτοφ ςθκϊςετε τθν
μπάλα (όποτε είναι εφικτό).

.
Υψϊνετε 1 δάχτυλο.

Κίτρινθ Κάρτα:


Κανονιςμόσ 15.3

Δεφτερθ κίτρινθ κάρτα και
αποβολι απ’ τον τρζχοντα
αγϊνα


Δείχνετε τθν κίτρινθ κάρτα για τθν παράβαςθ.

Δείχνετε τθν κίτρινθ κάρτα για δεφτερθ
παράβαςθ (τζλοσ του αγϊνα, για Ηευγάρια και
Ατομικά).

Κανονιςμόσ 15.10

Κόκκινθ Κάρτα
(Αποκλειςμόσ):
 Κανονιςμόσ 15.4

Δείχνετε τθν κόκκινθ κάρτα.
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Ολοκλιρωςθ Ρεριόδου
/Τζλοσ του αγϊνα:
 Κανονιςμόσ 10.7

Σκορ:
 Κανονιςμόσ 4.5
 Κανονιςμόσ 11

Σταυρϊνετε τεντωμζνα τα χζρια ςασ και τα
απομακρφνετε. Ανακοινϊνετε, ’’Τζλοσ
Ρεριόδου’’ ι ‘’Τζλοσ Ραιχνιδιοφ’’.

Τοποκετείτε τα δάχτυλά ςασ ςτο νικθτιριο
χρϊμα του δείκτθ χρϊματοσ και δείχνετε το
ςκορ. Ανακοινϊνετε το ςκορ.
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κορ
Παραδείγματα κορ

3 πόντοι για το κόκκινο

7 πόντοι για το κόκκινο

10 πόντοι για το κόκκινο

12 πόντοι για το κόκκινο

Κριτισ Γραμμϊν
Διαδικαςία που χριηει νεφματοσ

Για να τραβιξετε τθν προςοχι του Διαιτθτι.

Περιγραφι του ιματοσ

Εκτζλεςθ του ιματοσ

Σθκϊνετε το χζρι ςασ.
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ΧΡΟΝΟ
17. Χρόνοσ ανά Περίοδο
17.1 Κάκε Ρλευρά κα ζχει χρονικό όριο για να παίξει ςε κάκε Ρερίοδο, το οποίο μετράται από χρονομζτρθ.
Οι χρόνοι είναι οι εξισ:








BC1: 5 λεπτά ανά Ακλθτι/τρια ανά Ρερίοδο
BC2: 4 λεπτά ανά Ακλθτι/τρια ανά Ρερίοδο
BC3: 6 λεπτά ανά Ακλθτι/τρια ανά Ρερίοδο
BC4: 4 λεπτά ανά Ακλθτι/τρια ανά Ρερίοδο
Ομάδεσ: 6 λεπτά ανά Ομάδα ανά Ρερίοδο
Ηευγάρια BC3: 7 λεπτά ανά Ηευγάρι ανά Ρερίοδο
Ηευγάρια BC4: 5 λεπτά ανά Ηευγάρι ανά Ρερίοδο

17.2 Θ ρίψθ τθσ Jack προςμετράται ςτο χρόνο τθσ κάκε Ρλευράσ.
17.3 Ο χρόνοσ τθσ κάκε Ρλευράσ ξεκινά όταν ο Διαιτθτισ υποδείξει ςτο χρονομζτρθ ποιά Ρλευρά κα παίξει,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Jack.
17.4 Ο χρόνοσ τθσ κάκε Ρλευράσ κα ςταματιςει όταν θ μπάλα ρίψθσ ςταματιςει εντόσ των ορίων του
γθπζδου ι όταν περάςει τα όρια του γθπζδου.
17.5 Αν μία Ρλευρά δεν ζχει απελευκερϊςει τθν μπάλα με τθν παρζλευςθ του χρόνου, αυτι θ μπάλα κακϊσ
και οι υπόλοιπεσ μπάλεσ τθσ Ρλευράσ κα κεωρθκοφν μθ ζγκυρεσ και κα τοποκετθκοφν ςτθν περιοχι για τισ
νεκρζσ μπάλεσ. Σε περίπτωςθ των Ακλθτϊν/τριϊν 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 Διαταραγμζνθ (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 το 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/τρια (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 ’’1 λεπτό’’ ανάμεςα ςτισ
Ρεριόδουσ ο χρονομζτρθσ κα ανακοινϊςει ’’15 δεφτερα!’’ και ’’Τζλοσ Χρόνου!’’ Ο Διαιτθτισ πρζπει να
επαναλάβει τθν ανακοίνωςθ ζτςι ϊςτε οι Ακλθτζσ/τριεσ να γνωρίηουν πωσ αφορά το δικό τουσ γιπεδο.
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18. Ιατρικό Time Out
18.1 Αν ζνασ Aκλθτισ/τρια ι ο ΑΒ/Χ αρρωςτιςει κατά τθ διάρκεια του αγϊνα (και είναι ςοβαρι θ
κατάςταςθ), οποιοςδιποτε Ακλθτισ/τρια, δικαιοφται 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 Χειριςτζσ άμπασ δεν επιτρζπεται να κοιτάξουν προσ τθν περιοχι παιχνιδιοφ.
18.2 Ζνασ Ακλθτισ/τρια ι ΑΒ/Χ μπορεί να λάβει μόνο ζνα (1) Ιατρικό time out ανά αγϊνα.
18.3 Σε όποιον Ακλθτι/τρια ι ΑΒ/Χ δοκεί Ιατρικό time out πρζπει να τον δει ςτο γιπεδο το ιατρικό
προςωπικό που ζχει οριςκεί από τθ διοργάνωςθ, το ςυντομότερο δυνατό. Το ιατρικό προςωπικό μπορεί να
ζχει βοικεια ςτθν επικοινωνία από τον Ακλθτι/τρια ι τον ΑΒ/Χ, αν είναι απαραίτθτο.
18.4 Σε κάκε Κατθγορία, αν ζνασ Ακλθτισ/τρια δε δφναται να ςυνεχίςει, ο αγϊνασ κα ςταματιςει και κα
αντιμετωπιςτεί όπωσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ απ’ τον αγϊνα (αναφ.: 11.8).
18.5 Αν το ιατρικό time out ηθτθκεί για ζναν Ακλθτικό Βοθκό/Χειριςτι άμπασ και ο ΑΒ/Χ δεν δφναται να
ςυνεχίςει ςτον αγϊνα μετά το τζλοσ του time out, αν ο Ακλθτισ/τρια ζχει εναπομείναςεσ μπάλεσ να ρίξει
αλλά δεν μπορεί να τισ ρίξει χωρίσ βοικεια, κα κεωρθκοφν νεκρζσ μπάλεσ.
18.6 Αν ζνασ Ακλθτισ/τρια ςυνεχίςει να ηθτά κατ’ εξακολοφκθςθ ιατρικά time out, ο ΤΕ ςε ςυνεργαςία με το
ιατρικό προςωπικό και ζναν αντιπρόςωπο τθσ χϊρασ του Ακλθτι/τριασ κα αποφαςίςουν αν ο Ακλθτισ/τρια
κα πρζπει να αποςυρκεί από το υπόλοιπο τθσ διοργάνωςθσ.
Στθν Κατθγορία των Ατομικϊν αν ο Ακλθτισ/τρια αποςυρκεί από το υπόλοιπο τθσ διοργάνωςθσ, όλοι οι
επόμενοι αγϊνεσ που κα διεξάγονταν κα ζχουν ςκορ αντίςτοιχο με το ςκορ με τθ μεγαλφτερθ διαφορά των
6-0, ι τθν υψθλότερθ διαφορά αυτοφ του ομίλου ι τθσ φάςθσ των knock out.

19. Σεχνικό Time Out
19.1 Μία φορά ανά αγϊνα, αν προκφψει βλάβθ ςτον εξοπλιςμό, ο χρόνοσ πρζπει να ςταματιςει και ςτον
Ακλθτι/τρια κα δοκεί ζνα time out διάρκειασ δζκα (10) λεπτϊν να επιςκευάςει τον εξοπλιςμό του/τθσ. Στουσ
αγϊνεσ των Ηευγαριϊν ο Ακλθτισ/τρια μπορεί να μοιραςτεί τθ ράμπα με το ςυμπαίκτθ/κτριά του εάν κρικεί
απαραίτθτο. Μία εφεδρικι ράμπα μπορεί να αντικαταςτιςει τθν προθγουμζνθ μεταξφ των Ρεριόδων (ο
Επιδιαιτθτισ πρζπει να είναι ενιμεροσ). Τα εφεδρικά αντικείμενα -ςε αυτά ςυμπεριλαμβάνονται και οι
ράμπεσ- μποροφν να προζρχονται ζξω από τον ΑΧ. Ζνα μζλοσ τθσ Διαιτθςίασ (Ο Κριτισ Γραμμϊν, ο
Χρονομζτρθσ, ο Διαιτθτισ…), πρζπει να ςυνοδεφουν το προςωπικό κατά τθν επιςκευι.
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ΕΝΣΑΕΙ
20. Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ διαδικαςία Ενςτάςεων
20.1 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/τρια - 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).
20.2 Κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα ζνασ Ακλθτισ/τρια -αρχθγόσ μπορεί να ηθτιςει να αποφανκεί ο
Επιδιαιτθτισ, του οποίου θ απόφαςθ είναι οριςτικι και ο αγϊνασ ςυνεχίηεται. Ρεραιτζρω ενςτάςεισ δεν
υπάρχουν. Αν χρθςιμοποιοφνται πανοραμικζσ κάμερεσ, ο ΕΔ μπορεί να αξιοποιιςει αυτζσ τισ αποδείξεισ ςτθ
λιψθ μίασ απόφαςθσ.
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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 35cm x 35cm.
Κάκε μία κάκετοσ του ςταυροφ πρζπει να κυμαίνεται μεταξφ 15 και 25cm.
Θ γραμμι των 6m από το εςωτερικό των πλάγιων γραμμϊν.
Θ γραμμι των 12.5m: από το εςωτερικό τθσ μπροςτινισ γραμμισ ζωσ το εςωτερικό τθσ τελικισ γραμμισ.
Θ γραμμι των 10m: από τθν πίςω πλευρά τθσ γραμμισ ρίψθσ ζωσ το εςωτερικό τθσ τελικισ γραμμισ.
Τα 5m: από το εςωτερικό τθσ τελικισ γραμμισ ζωσ το κζντρο του ςταυροφ.
Τα 3m: από το εςωτερικό τθσ πλαϊνισ γραμμισ ζωσ το κζντρο του ςταυροφ.
Τα 3m: από το πίςω τθσ γραμμισ ρίψθσ ζωσ το μπροςτινό τθσ γραμμισ V.
1.5m: από το πίςω τθσ γραμμισ ρίψθσ ζωσ το μπροςτινό τθσ κορυφισ τθσ γραμμισ V.
2.5m: από το εςωτερικό τθσ πίςω γραμμισ (θ οποία είναι επίςθσ πίςω) ζωσ το εςωτερικό τθσ γραμμισ
ρίψθσ.
Γραμμι κουτιοφ 1m: εξίςου χωριςμζνα ςε κάκε πλευρά, ςτα ςθμάδια του 1m.
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