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ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ
Οι Επίςθμοι Κανονιςμοί Ακλθμάτων των Special Olympics για τθν Καλακοςφαίριςθ διζπουν
όλεσ τισ διοργανϊςεισ Special Olympics. Σα Special Olympics, όπωσ κάκε διεκνζσ ακλθτικό
πρόγραμμα, ζχουν καταρτίςει κανονιςμοφσ βαςιηόμενουσ ςε αυτοφσ τθσ Διεκνοφσ
Ομοςπονδίασ Καλακοςφαίριςθσ (Federation Internationale de Basketbal - FIBA), οι οποίοι
βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα http://www.fiba.com. Οι κανονιςμοί τθσ FIBA ι τθσ εκάςτοτε
Εκνικισ Ομοςπονδίασ κα εφαρμόηονται, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ζρχονται ςε
ςφγκρουςθ με τουσ Επίςθμουσ Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων Special Olympics για τθν
Καλακοςφαίριςθ ι με το Άρκρο I. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, κα εφαρμόηονται οι Επίςθμοι
Κανονιςμοί Ακλθμάτων Special Olympics για τθν Καλακοςφαίριςθ.
ημείωςη: Όπου χρθςιμοποιείται οποιοςδιποτε όροσ αναφοράσ ςε πρόςωπο ςτο αρςενικό γζνοσ
(π.χ. με τθ λζξθ ακλθτισ), αναφζρεται ςε πρόςωπα και των δφο φφλων, εκτόσ αν υπάρχει ειδικι
πρόνοια για το αντίκετο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΝΟΣΗΣΑ Α - Επίςημα Αγωνίςματα
Παρακάτω ακολουκεί κατάλογοσ των επίςθμων αγωνιςμάτων που είναι διακζςιμα ςτα
Special Olympics. Αυτό το φάςμα των αγωνιςμάτων ζχει ωσ ςτόχο να προςφζρει ευκαιρίεσ
ανταγωνιςμοφ για τουσ ακλθτζσ όλων των επιπζδων ικανότθτασ. Σα εκνικά Προγράμματα
μποροφν να κακορίςουν τα αγωνίςματα που προςφζρονται και, εάν απαιτείται, να ορίςουν
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ διαχείριςθ των αγωνιςμάτων αυτϊν. Οι προπονθτζσ είναι
υπεφκυνοι να παρζχουν τθν εκπαίδευςθ και να κακοδθγοφν τθν επιλογι του αγωνίςματοσ
που είναι κατάλλθλο για τθν επιδεξιότθτα και το ενδιαφζρον κάκε ακλθτι.
1. Ντρίμπλα Σαχφτθτασ
2. Ομαδικζσ Δεξιότθτεσ Καλακοςφαίριςθσ
3. Διαγωνιςμόσ Ατομικϊν Δεξιοτιτων
4. Αγϊνεσ Ομάδων
5. Καλακοςφαίριςθ Μιςοφ Γθπζδου: Αγϊνεσ 3 εναντίον 3
6. Αγϊνεσ Ομάδων Unified Sports ®(Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ)
7. Αγϊνεσ Ομάδων Unified Sports ® Μιςοφ Γθπζδου (3 εναντίον 3)
ημείωςη: Σα Unified Ακλιματα (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) των Special Olympics είναι ζνα
πρόγραμμα που ςυνδυάηει ακλθτζσ των Special Olympics και ακλθτζσ χωρίσ διανοθτικι αναπθρία
(Partners) ςε ομαδικά ακλιματα για προπονιςεισ και αγϊνεσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ θλικίασ και του
επίπεδου ικανότθτασ των ακλθτϊν και των Partners (ςυνοδοί ακλθτζσ) κακορίηονται ανάλογα με το
κάκε άκλθμα. Οι Partners των Unified Ακλθμάτων των Special Olympics είναι άτομα χωρίσ
διανοθτικι αναπθρία.

3

Επίςθμοι Κανονιςμοί Καλακοςφαίριςθσ SPECIAL OLYMPICS 2011

ΕΝΟΣΗΣΑ Β – Αγωνιςτικόσ Χώροσ και Εξοπλιςμόσ
1. Μια μικρότερθ μπάλα (με περιφζρεια 72,4 εκ. και βάροσ μεταξφ 510-567 γραμμαρίων)
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αγϊνεσ κατθγοριϊν γυναικϊν και νζων.
2. Σα καλάκια κα περιλαμβάνουν τα ςτεφάνια και τα διχτάκια. Για τουσ αγϊνεσ, το ςτεφάνι
είναι κανονικά 3,05 μ. πάνω από το δάπεδο. Ζνα κοντφτερο καλάκι που ζχει το ςτεφάνι
του 2,44 μ. πάνω από το δάπεδο, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αγϊνεσ κατθγοριϊν
νζων.

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ – Κανόνεσ των Αγώνων
Αγώνεσ Ομάδων
α. Κατάταξη ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ (Divisioning)
1) Ο Προπονθτισ πρζπει να υποβάλει τισ βακμολογίεσ από τα δφο Σεςτ Αξιολόγθςθσ
Δεξιοτιτων Καλακοςφαίριςθσ (Basketball Skills Assessment Test – BSAΣ), π.χ. ντρίμπλα
και περιμετρικό ςουτ, για κάκε παίκτθ τθσ ομάδασ του πριν από τθν ζναρξθ τθσ εκάςτοτε
διοργάνωςθσ. (Σα τεςτ αυτά είναι μόνο για τθν αξιολόγθςθ του παίκτθ / τθσ ομάδασ και
δεν αποτελοφν αγϊνεσ για μετάλλια και βραβεία. Πλθροφορίεσ ςχετικά με το BSAT
ακολουκοφν ςτθν Ενότθτα Δ).
2) Ο Προπονθτισ κα πρζπει επίςθσ να προςδιορίηει τουσ πζντε καλφτερουσ παίκτεσ από τθν
άποψθ τθσ αγωνιςτικισ τουσ ικανότθτασ, με τθν τοποκζτθςθ ενόσ αςτερίςκου δίπλα ςτα
ονόματά τουσ ςτθ λίςτα των ακλθτϊν.
3) Σο «ςκορ τθσ ομάδασ» κακορίηεται προςκζτοντασ τα ςκορ των επτά καλφτερων παικτϊν
και κατόπιν διαιρϊντασ αυτό το ςφνολο δια επτά.
4) Οι ομάδεσ αρχικά ομαδοποιοφνται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με το ςκορ τθσ ομάδασ τουσ
ςτο BSAT.
5) Κατόπιν ζνασ γφροσ (ι γφροι) αγϊνων κατάταξθσ κα διεξαχκοφν ωσ μζςο για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κατάταξθσ.
α) τον γφρο αγϊνων κατάταξθσ, οι ομάδεσ κα παίξουν ζναν ι περιςςότερουσ αγϊνεσ,
με κάκε αγϊνα να διαρκεί τουλάχιςτον ζξι λεπτά.
β) Από κάκε ομάδα, κα πρζπει να αγωνιςτοφν όλοι οι παίκτεσ.

β. Προςαρμογζσ Αγώνων
Ακολουκοφν κάποιεσ προςαρμογζσ κανονιςμϊν τθσ FIBA και των Εκνικϊν Προγραμμάτων
που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διεξαγωγι αγϊνων ομάδων καλακοςφαίριςθσ
Special Olympics. Αυτζσ οι προςαρμογζσ είναι προαιρετικζσ και είναι αρμοδιότθτα κάκε
Προγράμματοσ των Special Olympics να κακορίςει εάν κα χρθςιμοποιθκοφν.
1) Η διάρκεια του αγϊνα μπορεί διαφοροποιθκεί κατά τθ διακριτικι ευχζρεια του
υπευκφνου τθσ διοργάνωςθσ.
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2) Ζνασ παίκτθσ μπορεί να κάνει δφο βιματα παραπάνω από αυτό που επιτρζπεται από
τουσ κανονιςμοφσ των Εκνικϊν Προγραμμάτων. Ωςτόςο, εάν ο παίκτθσ ςκοράρει και ζχει
κεωρθκεί ότι ζχει «κάνει βιματα» ι αν ξεφφγει από τθν άμυνα ωσ αποτζλεςμα των
πρόςκετων αυτϊν βθμάτων, πρόκειται για ζνα πλεονζκτθμα που ζχει αποκτθκεί. Η
παράβαςθ ςφυρίηεται αμζςωσ.
3) Ο παίκτθσ που εκτελεί ελεφκερεσ βολζσ, πρζπει να ςουτάρει τθν μπάλα μζςα ςε 10
δευτερόλεπτα από τθ ςτιγμι που κα του τθ δϊςει ζνασ από τουσ διαιτθτζσ.

γ. Η Ομάδα και οι Παίκτεσ
1) Μια ομάδα ςτον αγϊνα αποτελείται από πζντε παίκτεσ.
2) Η ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλαγϊν, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τουσ 10 παίκτεσ.

δ. Σημείο ζμφασης: Αποτελεί παράβαςθ για ζναν παίκτθ να κάνει «διπλι ντρίμπλα».

Αγώνεσ κοινωνικήσ ζνταξησ (Unified Sports®)
α. Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ Ομάδων (Unified Sports) (ςυμπεριλαμβανομζνου του 3
εναντίον 3)
1) Η ςφνκεςθ τθσ εκάςτοτε ομάδασ πρζπει να περιλαμβάνει μια αναλογία ακλθτϊν και
ςυνοδϊν ακλθτϊν (partners).
ημείωςη 1: Παρότι θ ακριβισ κατανομι τθσ ςφνκεςθσ μιασ ομάδασ δεν είναι επακριβϊσ
κακοριςμζνθ, μια ομάδα καλακοςφαίριςθσ που περιλαμβάνει οκτϊ ακλθτζσ και δφο partners
δεν καλφπτει τουσ ςτόχουσ των Special Olympics Unified Sports.

2) Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων, θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ δεν πρζπει ποτζ να υπερβαίνει
τουσ τρεισ ακλθτζσ και δφο ςυνοδοφσ ακλθτζσ (partners), ανά πάςα ςτιγμι (δφο
ακλθτζσ και ζνα ςυνοδό ακλθτι για το 3 εναντίον 3).
3) Κάκε ομάδα πρζπει να ζχει ζναν ενιλικο προπονθτι που δεν αγωνίηεται, ωσ
υπεφκυνο για τθ ςφνκεςθ και τθ ςυμπεριφορά τθσ ομάδασ κατά τθ διάρκεια των
αγϊνων.
ημείωςη 2: Οι ομάδεσ χωρίηονται ςε κατθγορίεσ κυρίωσ με βάςθ τθν (αγωνιςτικι)
ικανότθτα. τα ομαδικά ακλιματα, ο κακοριςμόσ τθσ κατθγορίασ βαςίηεται ςτο επίπεδο των
καλφτερων παικτϊν τθσ ομάδασ, όχι ςτο μζςο όρο ικανότθτασ τθσ ομάδασ.
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ΕΝΟΣΗΣΑ Δ – Σεςτ Αξιολόγηςησ Δεξιοτήτων
(BASKETBALL SKILLS ASSESSMENT TEST - BSAT)
1. BSAT - Ντρίμπλα
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ
Απαιτοφνται: Ζνασ χϊροσ του γθπζδου μπάςκετ (κατά προτίμθςθ κατά μικοσ μιασ
πλάγιασ γραμμισ ι ςτθ γραμμι του κζντρου), ζξι κϊνοι, ταινία δαπζδου και τζςςερισ
μπάλεσ του μπάςκετ – μια που δίνεται αρχικά ςτον ακλθτι, άλλεσ δφο εναλλακτικζσ, ςε
περίπτωςθ που θ μπάλα αναπθδιςει μακριά, και μια ακόμθ για να ςυνεχιςτεί το τεςτ.

ΣΕΣ
Χρόνοσ: 60 δευτερόλεπτα για ζνα τεςτ.
Δίνεται ςτον παίκτθ θ οδθγία να ντριμπλάρει τθν μπάλα, ενϊ περνά διαδοχικά προσ τα
δεξιά και προσ τα αριςτερά από ζξι εμπόδια που τοποκετοφνται ςε μια γραμμι, ςε 2
μζτρα απόςταςθ μεταξφ τουσ, ςε μια διαδρομι 12 μζτρων. Ο παίκτθσ μπορεί να αρχίςει
είτε προσ τα δεξιά είτε προσ τα αριςτερά του ςτο πρϊτο εμπόδιο, αλλά ςτθ ςυνζχεια
πρζπει να περάςει από κάκε εμπόδιο εναλλάξ. Όταν ζχει περάςει το τελευταίο εμπόδιο
και ζχει φτάςει τθ γραμμι του τερματιςμοφ, ο παίκτθσ τοποκετεί τθν μπάλα κάτω, κάνει
ςπριντ πίςω ςτθν αρχι για τθν επόμενθ μπάλα και επαναλαμβάνει το ςλάλομ. Ο παίκτθσ
ςυνεχίηει μζχρι να ςυμπλθρωκοφν 60 δευτερόλεπτα. Αν ζνασ παίκτθσ χάςει τον ζλεγχο
τθσ μπάλασ, το ρολόι ςυνεχίηει να τρζχει. Ο παίκτθσ ξαναπιάνει τθν μπάλα ι παίρνει τθν
πλθςιζςτερθ εναλλακτικι μπάλα και μπορεί να ξαναμπεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο κατά
μικοσ τθσ διαδρομισ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ζνασ πόντοσ απονζμεται κάκε φορά που ζνασ κϊνοσ ζχει περαςτεί. Για παράδειγμα, αν ο
παίκτθσ ντριμπλάρει με επιτυχία τθν μπάλα από τθ γραμμι εκκίνθςθσ, περάςει εναλλάξ
από ολόκλθρθ τθ διαδρομι των εμποδίων μία φορά και τοποκετιςει τθν μπάλα κάτω
ςτθ γραμμι τερματιςμοφ, ζχει επιτευχκεί μια βακμολογία πζντε πόντων. Ο παίκτθσ
πρζπει να χρθςιμοποιιςει ντρίμπλεσ που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ και
πρζπει να ζχει τον ζλεγχο τθσ μπάλασ κατά τθ διάρκεια του περάςματοσ από ζνα μεςαίο
ςθμείο προσ επόμενο μεςαίο ςθμείο για να πάρει πόντο για το επιτυχθμζνο πζραςμα
του ςυγκεκριμζνου κϊνου. Η βακμολογία του παίκτθ δείχνει το πόςουσ κϊνουσ (μεςαία
ςθμεία) περνάει με επιτυχία ςε 60 δευτερόλεπτα.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ
Σο τεςτ διαχειρίηονται εκελοντζσ, οι οποίοι κα πρζπει να μθν παρεμβαίνουν ςτθν
προςπάκεια οποιουδιποτε παίκτθ κάνει το τεςτ. Ο εκελοντισ Α κα δϊςει οδθγίεσ ςτθν
ομάδα που κάνει το ςυγκεκριμζνο τεςτ ενϊ ο εκελοντισ Β κάνει επίδειξθ του τεςτ ςτθν
πραγματικότθτα. Ο εκελοντισ Α κα δϊςει μια μπάλα ςτον παίκτθ που κα κάνει το τεςτ,
κα τον ρωτιςει αν είναι ζτοιμοσ, ςτθ ςυνζχεια κα πει «Ζτοιμοσ», «Πάμε!» και κα
μετριςει πόςουσ κϊνουσ περνά ο παίκτθσ ςε 60 δευτερόλεπτα.
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Οι εκελοντζσ Β και Γ, οι οποίοι ςτζκονται πίςω από τισ επιπλζον μπάλεσ, κα μαηζψουν
και κα αντικαταςτιςουν τθν μπάλα κάκε φορά που βγαίνει από το παιχνίδι. Ο εκελοντισ
Δ κα χρονομετριςει και κα καταγράψει τθ βακμολογία του ακλθτι. Κάκε εκελοντισ ζχει
ρόλο να βοθκιςει τθ διαχείριςθ του τεςτ και τθ διαχείριςθ του χϊρου μόνο.

2. BSAT – Περιμετρικό ουτ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ
Ζνα καλάκι, θ επίςθμθ ρακζτα, ταινία δαπζδου και δφο μπάλεσ του μπάςκετ, μια που
δίνεται ςτον ακλθτι αρχικά και άλλθ μια εναλλακτικι, ςε περίπτωςθ που θ μπάλα
αναπθδιςει μακριά.

ΣΕΣ
Χρόνοσ: ζνα τεςτ διάρκειασ δφο λεπτϊν.
Ζνασ παίκτθσ ςτζκεται ςτθ ςυμβολι τθσ γραμμισ των ελεφκερων βολϊν και τθσ ρακζτασ,
είτε προσ τα αριςτερά είτε προσ τα δεξιά.
Ο παίκτθσ ντριμπλάρει προσ το καλάκι και επιχειρεί ζνα ςουτ τθσ επιλογισ του ζξω από
το θμικφκλιο των 2,75 μζτρων. Αυτι θ προςπάκεια πρζπει να γίνει οπουδιποτε εκτόσ
του θμικυκλίου των 2,75 μζτρων που είναι οριοκετθμζνοσ από μια διακεκομμζνθ
γραμμι.
τθ ςυνζχεια, ο παίκτθσ παίρνει ριμπάουντ (ςε εφςτοχο ι άςτοχο ςουτ) και ντριμπλάρει
οπουδιποτε εκτόσ του θμικυκλίου, πριν επιχειριςει ζνα νζο ςουτ.
Ο παίκτθσ πρζπει να κάνει όςα περιςςότερα ςουτ μπορεί, με τον τρόπο που
περιγράφεται παραπάνω, ςε ζνα τεςτ διάρκειασ ενόσ λεπτοφ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δίνονται δφο βακμοί για κάκε εφςτοχο ςουτ μζςα ςτο τεςτ του ενόσ λεπτοφ.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ
Σο τεςτ διαχειρίηονται εκελοντζσ, οι οποίοι κα πρζπει να μθν παρεμβαίνουν ςτθν
προςπάκεια οποιουδιποτε παίκτθ κάνει το τεςτ. Ο εκελοντισ Α κα δϊςει οδθγίεσ ςτθν
ομάδα που κάνει το ςυγκεκριμζνο τεςτ ενϊ ο εκελοντισ Β κάνει επίδειξθ του τεςτ ςτθν
πραγματικότθτα. Ο εκελοντισ Α κα δϊςει μια μπάλα ςτον παίκτθ που κα κάνει το τεςτ,
κα τον ρωτιςει αν είναι ζτοιμοσ, ςτθ ςυνζχεια κα πει «Ζτοιμοσ», «Πάμε!» και κα
μετριςει πόςα εφςτοχα ςουτ κα πετφχει ο ακλθτισ μζςα ςε δφο λεπτά. Ο εκελοντισ Β,
που ςτζκεται πίςω από τθν επιπλζον μπάλα, κα ανακτά και κα αντικακιςτά τθν μπάλα
κάκε φορά που βγαίνει από το παιχνίδι. Ο εκελοντισ Γ κα χρονομετριςει και κα
καταγράψει τθ βακμολογία του ακλθτι. Κάκε εκελοντισ ζχει ρόλο να βοθκιςει τθ
διαχείριςθ του τεςτ και τθ διαχείριςθ του χϊρου μόνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Βιβλιογραφία: Παρουςιάςεισ κ. Jacky Loube, Basketball Technical Delegate, S.O.I εμινάριο
Εκπαίδευςθσ Διαιτθτϊν & Κριτϊν, Ακινα, 15 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΔΙΑΙΣΗΣΕ & ΚΡΙΣΕ
ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΠΑΓΚΟΜΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011
Οι αγϊνεσ περιλαμβάνουν δφο (2) θμίχρονα.
Κάκε θμίχρονο ζχει διάρκεια δεκατριϊν (13) λεπτϊν μεικτοφ χρόνου.
Παράταςθ: κάκε παράταςθ ζχει διάρκεια τεςςάρων (4) λεπτϊν.
Σο διάλειμμα ανάμεςα ςτα θμίχρονα διαρκεί δζκα (10) λεπτά (ςε ειδικζσ
περιπτϊςεισ μπορεί να είναι και δεκαπζντε *15+ λεπτά).
ε περίπτωςθ παράταςθσ, αυτι ξεκινάει δφο (2) λεπτά μετά το τζλοσ του κανονικοφ
αγϊνα.
Ρολόι Αγϊνα:
ταματά ςτο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ςτα τελευταία δφο (2)
λεπτά του δευτζρου θμιχρόνου, όπωσ και ςτο τελευταίο λεπτό τθσ
παράταςθσ, ςε όλα τα ςφυρίγματα και τα καλάκια. Μετά από πετυχθμζνο
καλάκι, το ρολόι ξεκινά όταν θ μπάλα αγγιχτεί νόμιμα εντόσ αγωνιςτικοφ
χϊρου.
ταματά κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ ελεφκερων βολϊν, κακϊσ και ςε
κάκε αςυνικιςτθ κακυςτζρθςθ.
Σάιμ άουτ: Κάκε ομάδα ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ τζςςερα (4) τάιμ άουτ των εξιντα (60)
δευτερολζπτων. Μποροφν να ηθτθκοφν ανά πάςα ςτιγμι.
ε κάκε παράταςθ, κάκε ομάδα ζχει ζνα επιπλζον τάιμ άουτ των εξιντα
δευτερολζπτων.
Σάιμ άουτ για τραυματιςμό: δεν χρεϊνονται. Εφόςον υπάρχει κάποια κακυςτζρθςθ,
ο τραυματιςμζνοσ ακλθτισ πρζπει να αντικαταςτακεί.
ε περίπτωςθ αλλαγισ, αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςα ςε ςαράντα πζντε
(45) δευτερόλεπτα και δεν κεωρείται τάιμ άουτ.
Κατά τθν επαναφορά από το μπροςτινό μζροσ του γθπζδου, θ μπάλα μπορεί να
ςταλεί απευκείασ ςτο πίςω μζροσ του γθπζδου.
Μζτρθμα για παράβαςθ πζντε (5) δευτερολζπτων για παίκτθ που μαρκάρεται ςτενά
γίνεται μόνο ςτο μπροςτινό μζροσ του γθπζδου.
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Για τθν εκτζλεςθ ελεφκερθσ βολισ δίνονται δζκα (10) δευτερόλεπτα.
Κατά τθν εκτζλεςθ ελευκζρων βολϊν, ζωσ ζξι (6) παίκτεσ επιτρζπονται ςτισ
κακοριςμζνεσ κζςεισ τθσ ρακζτασ.
Αντίπαλοσ του παίκτθ που εκτελεί ελεφκερθ βολι δεν επιτρζπεται να κάνει
προςποίθςθ για να κερδίςει μια παράβαςθ.
Δεν υπάρχει ρολόι είκοςι τεςςάρων (24) δευτερολζπτων.
Σα T-shirts επιτρζπονται εφόςον ζχουν ενιαίο χρωματιςμό και το χρϊμα τουσ είναι
ίδιο με το βαςικό χρϊμα τθσ φανζλασ.
Εάν ζνασ παίκτθσ πρόκειται να φορά κάποια ιατρικι ςυςκευι κατά τθ διάρκεια των
αγϊνων, αυτι θ ςυςκευι κα πρζπει να ζχει εγκρικεί εκ των προτζρων. Αυτό
περιλαμβάνει όποια ςυςκευι φορεκεί που να καλφπτει το πρόςωπο, τον πιχυ (από
τον αγκϊνα ζωσ τον καρπό), το γόνατο ι το πόδι. Ζνα ζγγραφο από γιατρό το οποίο
να δείχνει τον ςκοπό και τθ ςφςταςθ τθσ ςυςκευισ, κα βοθκιςει να εκτιμθκοφν
οποιαδιποτε ηθτιματα διαχείριςθσ κινδφνων.

ΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΗ
Άγρια, ςκλθρι και απρόςεκτθ επαφι κα πρζπει να τιμωρείται. Η ςωματικι
ακεραιότθτα των ακλθτϊν Special Olympics προθγείται.
Ευζλικτθ εφαρμογι του κανόνα των τριϊν (3) δευτερολζπτων.
Διπλι ντρίμπλα (double dribble) χρεϊνεται όταν δφο (2) χζρια είναι πάνω ςτθν
μπάλα ταυτόχρονα.
Βιματα: Ο παίκτθσ μπορεί να κάνει δφο (2) επιπλζον βιματα χωρίσ να χρεωκεί με
ποινι, εκτόσ αν αυτι θ ενζργεια καταλιγει ςε καλάκι ι αν θ άμυνα τίκεται ςε
μειονζκτθμα ωσ αποτζλεςμα μιασ πιεςτικισ άμυνασ.
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