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ΜΠΟΣΕ
Η Διεκνισ Ομοςπονδία του Μπότςε (Bocce) είναι τα Special Olympics (SO) και κατά
ςυνζπεια οι επίςθμοι κανονιςμοί των S.O. για το άκλθμα του Bocce πρζπει να διζπουν
όλουσ τουσ αγϊνεσ των Special Olympics.

ΕΝΟΣΗΣΑ Α – Επίςθμα Αγωνίςματα
Σο ςφνολο των αγωνιςμάτων ζχει ωσ ςτόχο να προςφζρει ευκαιρίεσ ςυναγωνιςμοφ για τουσ
ακλθτζσ όλων των δυνατοτιτων. Σα εκνικά προγράμματα μποροφν να κακορίςουν τα
αγωνίςματα που προςφζρονται και, εάν απαιτείται, τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν
οργάνωςθ των αγωνιςμάτων αυτϊν. Οι προπονθτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν προπόνθςθ
των ακλθτϊν και τθν επιλογι του κατάλλθλου αγωνίςματοσ, ανάλογα με τθν ικανότθτα και
τα ενδιαφζροντα κάκε ακλθτι.
θμείωςθ: 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.
Σα επίςθμα αγωνίςματα του μπότςε είναι τα παρακάτω:
1. Ατομικό (ζνασ παίκτθσ)
2. Διπλό (δφο παίκτεσ ανά ομάδα)
3. Ομαδικό (τζςςερισ παίκτεσ ανά ομάδα)
4. Unified Sports ® (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) Bocce Doubles (1 ακλθτισ με ζναν ςυνοδό
ακλθτι *partner])
5. Unified Sports Bocce Team (2 ακλθτζσ με 2 ςυνοδοφσ ακλθτϊν)
θμείωςθ: Οι Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ (Unified Sports) είναι αγϊνεσ που ςυμμετζχουν
ακλθτζσ με και χωρίσ διανοθτικι αναπθρία.

ΕΝΟΣΗΣΑ Β - Γιπεδο και Εξοπλιςμόσ
1. Γιπεδο (χιμα 1)
α. Σο γιπεδο ζχει διαςτάςεισ 3,66 μ. και πλάτοσ 18,29 μ.
β. Η επιφάνεια του γθπζδου μπορεί να αποτελείται από πζτρα, χϊμα, πθλό, χόρτο ι
τεχνθτι επιφάνεια (π.χ. μοκζτα), με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχει μόνιμο ι
προςωρινό εμπόδιο ςτο γιπεδο που κα επθρεάηει τθν πορεία τθσ μπάλασ (π.χ.
αλλαγι κατεφκυνςθσ).
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Η ταχφτθτα κφλιςθσ μπορεί να διαφζρει (μζςα ςτα αποδεκτά όρια του ακλιματοσ)
από γιπεδο ςε γιπεδο αναλόγωσ του είδουσ επιφανείασ του γθπζδου.
γ. Σα πλαϊνά και τα ακραία τοιχϊματα του γθπζδου κα πρζπει να ζχουν πάχοσ 15 εκ. και
καταςκευαςμζνα από άκαμπτο υλικό, όπωσ ξφλο ι plexiglas. Σο φψοσ των πλευρικϊν
τοιχωμάτων πρζπει να είναι 11 εκ. και των ακραίων 22 εκ.. Σα πλευρικά ι τα ακραία
τοιχϊματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ για τα
bank shots ι τα rebound shots.
Η διαγράμμιςθ ενόσ γθπζδου αποτελείται από 3 γραμμζσ πλάτουσ 50 χλ. και το χωρίηουν
ςτα εξισ μζρθ:
1) Γραμμι Φάουλ – 10 πόδια (3,05 μ.): Χωρίηει το γιπεδο ςε βοθκθτικό χϊρο (από τον
οποίο πραγματοποιοφνται οι βολζσ) και ςε κυρίωσ γιπεδο. το γιπεδο υπάρχουν
δφο γραμμζσ φάουλ που αντιςτοιχοφν ςε δφο βοθκθτικοφσ χϊρουσ, ζναν ςε κάκε
πλευρά. Απζχουν 3,05 μ. από τα ακραία τοιχϊματα και αποτελοφν το όριο ρίψθσ.
2) Κεντρικι Γραμμι - 30 πόδια (9,145 μ.): Χωρίηει το γιπεδο ςε δφο ίςα μζρθ. Η
παλίνα ςτθν εναρκτιρια βολι πρζπει να περάςει τθν κεντρικι γραμμι. Κατά τθ
διάρκεια του παιχνιδιοφ, θ κζςθ τθσ παλίνασ μπορεί να αλλάξει. Ωςτόςο, αν για
οποιοδιποτε λόγο θ παλίνα ακινθτοποιθκεί ςε απόςταςθ μικρότερθ από τα 30
πόδια, τότε ο γφροσ κεωρείται άκυροσ.
3) Οι γραμμζσ των 10 πόδια και 30 πόδια κα πρζπει να είναι μόνιμα χαραγμζνεσ από
άκρθ ςε άκρθ του γθπζδου.

(χιμα 1)

2. Εξοπλιςμόσ
α. Μπάλεσ μπότςε (χιμα 2): μποροφν να καταςκευαςτοφν από ξφλο ι από ςυνκετικό
υλικό και πρζπει να είναι του ιδίου μεγζκουσ. Σο επίςθμο μζγεκοσ μπάλασ ςτουσ
αγϊνεσ κυμαίνεται από 107 χλ. ζωσ 110 χλ.. Σο χρϊμα τουσ είναι άνευ ςθμαςίασ υπό
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τθν προχπόκεςθ ότι οι τζςςερισ μπάλεσ τθσ μιασ ομάδα είναι εμφανϊσ διαφορετικζσ
από τισ τζςςερισ μπάλεσ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ.

β. Παλίνα (ςτόχοσ) (χιμα 2): μικρι μπάλα θ οποία δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ
από 63 χλ. ι μικρότερθ από 48 χλ. και κα πρζπει να είναι ςε χρϊμα εμφανϊσ
διαφορετικό από τα χρϊματα των μπαλϊν.

(χιμα 2)

γ. υςκευι μζτρθςθσ: μπορεί να είναι οποιαδιποτε ςυςκευι που ζχει τθ δυνατότθτα
να μετριςει με ακρίβεια τθν απόςταςθ μεταξφ δφο αντικειμζνων, και είναι αποδεκτι
από τουσ υπεφκυνουσ του αγϊνα. Για τθν κατθγοριοποίθςθ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί μια χαλφβδινθ μετροταινία βακμολογθμζνθ ςε χιλιοςτά.

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ - Κανονιςμοί
1. Σο παιχνίδι
α. Μπάλεσ μπότςε & Παλίνα - Σο μπότςε παίηεται με οκτϊ μπάλεσ και ζνα μικρότερο
μπαλάκι-ςτόχο που ονομάηεται παλίνα (palina, jack, cue, beebee, κ.λπ.). Τπάρχουν
τζςςερισ μπάλεσ για κάκε ομάδα, οι οποίεσ είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ για να
ξεχωρίηουν οι μπάλεσ τθσ μίασ ομάδασ από αυτζσ τθσ αντίπαλθσ.

β. Παλίνα και επιλογι χρϊματοσ μπάλασ – Με ρίψθ νομίςματοσ από τον διαιτθτι
κακορίηεται θ κατοχι τθσ παλίνασ και θ επιλογι του χρϊματοσ τθσ μπάλασ. ε
περίπτωςθ απουςίασ διαιτθτι, οι δφο αρχθγοί των ομάδων κα κάνουν τθ ρίψθ του
νομίςματοσ. Η ρίψθ του νομίςματοσ γίνεται ςτο γιπεδο.

γ. Κανόνασ τριϊν προςπακειϊν - Η ομάδα που ρίχνει τθν παλίνα ζχει τρεισ
προςπάκειεσ να ςτείλει τθν παλίνα πζρα από τθν γραμμι των 30 ποδιϊν, και πριν από
τθ γραμμι των 10 ποδιϊν τθσ απζναντι πλευράσ. Αν και οι τρεισ προςπάκειεσ
αποτφχουν, θ αντίπαλθ ομάδα ζχει τθν ευκαιρία να ρίξει τθν παλίνα. Εάν και αυτι θ
προςπάκεια αποτφχει, ο διαιτθτισ τοποκετεί τθν παλίνα ςτο κζντρο του γθπζδου των
50 ποδιϊν (απζναντι γραμμι φάουλ). ε κάκε περίπτωςθ θ ομάδα που κζρδιςε το
πλεονζκτθμα τθσ παλίνασ, κα ρίξει και τθν πρϊτθ μπαλιά
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δ. Εναλλαγι ρίψεων - Σο παιχνίδι αρχίηει με τθ ρίψθ τθσ παλίνασ από ζναν παίκτθ τθσ
ομάδασ που κζρδιςε ςτθ ρίψθ του νομίςματοσ. Ο ίδιοσ παίκτθσ ρίχνει και τθν πρϊτθ
μπαλιά. τθ ςυνζχεια θ αντίπαλθ ομάδα ρίχνει τισ μπάλεσ τθσ μζχρι να καταφζρει να
βρεκεί πιο κοντά ςτθν παλίνα από τθν αντίπαλθ ομάδα ι να τισ εξαντλιςει. Ο κανόνασ
τθσ «κοντινότερθσ μπάλασ» διζπει τον τρόπο παιχνιδιοφ. Η ομάδα τθσ οποίασ θ μπάλα
είναι πλθςιζςτερθ ςτθν παλίνα ονομάηεται «in» (πλεονζκτθμα μπάλασ) και θ αντίπαλθ
«out» (μειονζκτθμα μπάλασ). Κάκε φορά που μια ομάδα κερδίηει το πλεονζκτθμα
μπάλασ «in», περιμζνει και παίηει θ ομάδα με το μειονζκτθμα μπάλασ «out».

ε. Εναρκτιρια βολι - Η ομάδα με το πλεονζκτθμα τθσ παλίνασ κακορίηει τθν
εναρκτιρια βολι. Παράδειγμα: Η ομάδα Α ρίχνει τθν παλίνα και τθν πρϊτθ μπαλιά. Η
ομάδα Β επιλζγει να χτυπιςει τθν μπάλα τθσ ομάδασ Α και να τθ βγάλει εκτόσ κζςθσ.
Με αυτόν τον τρόπο οι μπάλεσ και των δφο ομάδων βγαίνουν εκτόσ γθπζδου αφινοντασ
μόνο τθν παλίνα μζςα. Είναι υποχρζωςθ τθσ ομάδασ Α να επανακακορίςει τον αρχικό
πόντο.

ςτ. Ρίψθ μπάλασ – Ζνασ παίκτθσ ζχει τθν επιλογι να κάνει ρίψθσ τθσ μπάλασ με
διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ κφλιςθ, αναπιδθςθ, ςπόντα κ.λπ., με τθν προχπόκεςθ ότι θ
μπάλα δεν κα βγει εκτόσ γθπζδου ι ότι ο παίκτθσ δεν κα παραβιάςει τθ γραμμι του
φάουλ. Ζνασ παίκτθσ ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να χτυπιςει οποιαδιποτε μπάλα ςτο
παιχνίδι ςτθν προςπάκειά του να κερδίςει πόντο ι να μειϊςει τουσ πόντουσ τθσ
αντίπαλθσ ομάδασ. Ζνασ παίκτθσ μπορεί να πιάςει τθν μπάλα τοποκετϊντασ το χζρι του
πάνω ι κάτω από αυτιν, αρκεί θ ρίψθ τθσ μπάλασ να γίνει κάτω από το φψοσ τθσ
λεκάνθσ.
 Είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Σεχνικοφ Επιτετραμμζνου των αγϊνων να
επιτρζπει οριςμζνεσ τροποποιιςεισ / ερμθνείεσ των ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν
κανονιςμϊν αναλόγωσ με οριςμζνα χαρακτθριςτικά αναπθρίασ. Μια τζτοια
τροποποίθςθ κα πρζπει να ηθτείται και να αποφαςίηεται πριν από τθ ςυμμετοχι
του ακλθτι ςτον αγϊνα, και να μθν παρζχει πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με κάποιον
άλλο ακλθτι. Η ερμθνεία εκτζλεςθσ τθσ ρίψθσ κα ςχετίηεται με τθ χριςθ του
άκρου που εκτελεί τθ ρίψθ.

η. Αρικμόσ ρίψεων ανά παίκτθ
1) Ατομικό - ο παίκτθσ ρίχνει τζςςερισ μπάλεσ
2) Διπλό - κάκε παίκτθσ ρίχνει δφο μπάλεσ
3) Ομαδικό - κάκε παίκτθσ ρίχνει μία μπάλα

θ. Κακοδιγθςθ
1) υηιτθςθ μεταξφ ςυμπαικτϊν ι παικτϊν και προπονθτι απαγορεφεται, όταν ο
ακλθτισ μπαίνει ςτο γιπεδο.
2) Εάν ο διαιτθτισ διαπιςτϊςει ότι προπονθτισ / ςυνοδόσ / κεατισ ζχει παραβιάςει
αυτόν τον κανόνα, ζχει δικαίωμα να του επιβάλει κυρϊςεισ οι οποίεσ μπορεί να
είναι: προφορικι προειδοποίθςθ, αναφορά για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά ι
αποβολι από το παιχνίδι.
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κ. Σρόποσ επίτευξθσ πόντων
 το τζλοσ κάκε γφρου (όταν και οι δφο ομάδεσ ζχουν εξαντλιςει όλεσ τισ
μπάλεσ), θ βακμολογία προςδιορίηεται ωσ εξισ: Οι πόντοι δίνονται ςτθν ομάδα
τθσ οποίασ οι μπάλεσ είναι πλθςιζςτερα ςτθν παλίνα ςε ςχζςθ με τισ μπάλεσ τθσ
αντίπαλθσ ομάδασ.
 Σρόποσ μζτρθςθσ απόςταςθσ (χιμα 3): Ωσ απόςταςθ μεταξφ μπάλασ μπότςε
και παλίνασ ορίηεται θ νοθτι ευκεία (παράλλθλθ με το ζδαφοσ) μεταξφ του
πλθςιζςτερου ςθμείου τθσ μπάλασ μπότςε και του πλθςιζςτερου ςθμείου τθσ
παλίνασ.

Μζτρθςθ απόςταςθσ - (χιμα 3)

 το τζλοσ του γφρου, ο διαιτθτισ ανακοινϊνει ςτουσ παίκτεσ που βρίςκονται
ζξω από το γιπεδο τουσ πόντουσ και το χρϊμα τθσ νικιτριασ ομάδασ και πριν
μετακινιςει τισ μπάλεσ κα πρζπει να ζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των παικτϊν.
 Οι παίκτεσ ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν μζτρθςθ, ςε περίπτωςθ που
διαφωνοφν με τον διαιτθτι.
 Όταν ο παίκτθσ ι θ ομάδα ςυμφωνεί με τον αρικμό των πόντων που κζρδιςαν, ο
διαιτθτισ προχωράει ςτθ μετακίνθςθ των μπαλϊν για να ξεκινιςει ο επόμενοσ
γφροσ.
 Η ομάδα που κζρδιςε το γφρο, κερδίηει το πλεονζκτθμα τθσ παλίνασ ςτον
επόμενο.
 Ο διαιτθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν εγκυρότθτα του πίνακα και τθσ κάρτασ
αποτελεςμάτων, και ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ ζχει τθν υποχρζωςθ να επαλθκεφει
κάκε φορά τθν ακρίβεια των αποτελεςμάτων.

ι. Ιςοπαλία κατά τθ διάρκεια του γφρου - τθν περίπτωςθ που οι δφο αντίπαλεσ
μπάλεσ είναι ςε ίςθ απόςταςθ από τθν παλίνα (ιςοπαλία), θ ομάδα που ζριξε
τελευταία κα ςυνεχίςει να παίηει μζχρι να ςπάςει θ ιςοπαλία. Παράδειγμα: Η ομάδα Α
ρίχνει τθν μπάλα προσ τθν παλίνα και λαμβάνει τθ κζςθ τθσ. τθ ςυνζχεια, θ ομάδα Β
7
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ρίχνει τθν μπάλα προσ τθν παλίνα και ο διαιτθτισ κρίνει ότι και οι δφο ζχουν τθν ίδια
ακριβϊσ απόςταςθ από τθν παλίνα. Η ομάδα Β κα ςυνεχίςει να ρίχνει μζχρι να
καταφζρει θ μπάλα τθσ να ζρκει πιο κοντά ςτθν παλίνα («in»). τθ ςυνζχεια παίηει θ
ομάδα Α. Αν θ ομάδα Α καταφζρει να εξοςτρακίςει τθν μπάλα τθσ ομάδασ Β,
επιτυγχάνοντασ ζτςι ξανά ιςοπαλία, τότε κατά τον ίδιο τρόπο θ ομάδα Α ςυνεχίηει να
ρίχνει μζχρι να ςπάςει τθν ιςοπαλία.

κ. Ιςοπαλία ςτο τζλοσ του γφρου – τθν περίπτωςθ που οι δφο αντίπαλεσ μπάλεσ
ιςαπζχουν από τθν παλίνα, καμία ομάδα δεν κερδίηει πόντο. Η παλίνα επιςτρζφει
ςτθν ομάδα που ξεκίνθςε πρϊτθ τον γφρο και ο γφροσ ξεκινά από τθν αρχι από τθν
ίδια πλευρά.

λ. Νικθτισ Αγϊνα – Κατά τθν κρίςθ του Διευκυντι των αγϊνων, θ νικιτρια ομάδα
μπορεί να κακοριςτεί είτε με οριςμό νικθτιριου ςκορ, είτε με κακοριςμζνθ χρονικι
διάρκεια.
Νικθτιριο ςκορ: Ανάλογα με το αγϊνιςμα νικιτρια είναι θ ομάδα που κα φτάςει
πρϊτθ ςτουσ παρακάτω πόντουσ:
o

Ατομικό : 12 πόντοι

o

Διπλό: 12 πόντοι

o

Ομαδικό: 16 πόντοι

Η παραπάνω διαδικαςία βακμολόγθςθσ νικθτιριου ςκορ είναι ςυνθκιςμζνθ ςε
μεγάλεσ διοργανϊςεισ, ωςτόςο οι μεταβολζσ ςτον οριςμό του νικθτιριου ςκορ
είναι αποδεκτζσ.

μ. Φφλλο Αγϊνοσ
Είναι ευκφνθ του κάκε αρχθγοφ ομάδασ να υπογράψει το φφλλο αγϊνοσ μετά το
τζλοσ κάκε αγϊνα.
Οι υπογραφζσ επικυρϊνουν το τελικό αποτζλεςμα.
ε παιχνίδια ςτα οποία πρόκειται να γίνει ζνςταςθ, το φφλλο αγϊνοσ δεν πρζπει να
υπογράφεται από τον αρχθγό που δεν ςυμφωνεί με το αποτζλεςμα ι τθν εγκυρότθτά
του.

2. Σίτλοι παικτϊν
α. Αρχθγόσ ομάδασ
 Κάκε ομάδα, πρζπει να ορίςει ζναν αρχθγό τον οποίο πρζπει να γνωρίηουν οι
διαιτθτζσ, πριν ξεκινιςει το παιχνίδι.
 Ο αρχθγόσ δεν μπορεί να αλλάξει κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, αλλά μπορεί να
αλλάξει κατά τθ διάρκεια του τουρνουά.

β. Εναλλαγι των παικτϊν
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Οι παίκτεσ κάκε ομάδασ μποροφν να επιλζξουν με ποια ςειρά κα παίξουν με τθν
προχπόκεςθ ότι αυτόσ που κα ρίξει πρϊτοσ τθν παλίνα κα ρίξει και τθν πρϊτθ
μπαλιά.
Η ςειρά μπορεί να διαφζρει από γφρο ςε γφρο.
Ωςτόςο, κανζνασ παίκτθσ δεν μπορεί να ρίξει παραπάνω μπάλεσ από αυτζσ που του
αναλογοφν ςε κάκε γφρο.

3. Ομάδεσ Unified (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ)


Unified ηευγαριϊν: Αποτελείται από ζναν ακλθτι και ζναν ςυνοδό ακλθτι (partner).



Unified ομαδικό: Αποτελείται από δφο ακλθτζσ και δφο ςυνοδοφσ ακλθτζσ (partners).

4. Αναπλθρωματικοί
α. Ενθμζρωςθ διαιτθτϊν ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ παικτϊν
Οι διαιτθτζσ του αγϊνα πρζπει να ενθμερϊνονται για τυχόν αντικαταςτάςεισ παικτϊν
πριν από τθν προγραμματιςμζνθ εκκίνθςθ του παιχνιδιοφ.
ε περίπτωςθ που οι διαιτθτζσ δεν ενθμερωκοφν εγκαίρωσ, θ ομάδα που δεν
ενθμζρωςε κα κρικεί ωσ χαμζνθ άνευ αγϊνοσ.

β. Αντικατάςταςθ παικτϊν
1) Μόνο μια αντικατάςταςθ επιτρζπεται ανά ομάδα και ανά παιχνίδι.
Η αντικατάςταςθ μπορεί να γίνει για οποιοδιποτε παίκτθ μιασ ομάδασ.
Αντικατάςταςθ μπορεί να γίνει ςε όλουσ τουσ παίκτεσ μιασ ομάδασ, αλλά ςε
διαφορετικοφσ αγϊνεσ.
2) Ο παίκτθσ που ζχει οριςτεί κατά τθ διάρκεια μίασ διοργάνωςθσ ωσ
αναπλθρωματικόσ μίασ ομάδασ, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
αναπλθρωματικόσ άλλθσ ομάδασ κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ διοργάνωςθσ.
γ. Μόνο ςε περίπτωςθ ιατρικϊν ι άλλων καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ μπορεί να
αντικαταςτακεί ζνασ παίκτθσ κατά τθ διάρκεια ενόσ παιχνιδιοφ. Η αντικατάςταςθ
πρζπει να γίνει ςτο τζλοσ του γφρου. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε ο γφροσ
κεωρείται άκυροσ. Ωςτόςο, όταν γίνει θ αντικατάςταςθ, πρζπει ο παίκτθσ αυτόσ να
ολοκλθρϊςει το παιχνίδι.


Ομάδα με λιγότερο από τον προβλεπόμενο αρικμό παικτϊν, χάνει τον αγϊνα.

5. Timeouts – Κακυςτεριςεισ – Ζλεγχοσ κζςθσ μπάλασ
α. Timeout - Ο διαιτθτισ μπορεί να δϊςει timeout ςε περίπτωςθ που το κεωριςει
απαραίτθτο. Σο χρονικό όριο περιορίηεται ςτα δζκα λεπτά.

β. κόπιμθ κακυςτζρθςθ παιχνιδιοφ - Εάν, κατά τθν άποψθ του διαιτθτι, γίνει
θκελθμζνθ κακυςτζρθςθ χωρίσ ζγκυρο λόγο, τότε ο διαιτθτισ κάνει παρατιρθςθ.
Αν ςυνεχιςτεί θ κακυςτζρθςθ, τότε θ ομάδα χάνει τον αγϊνα.
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γ. Κακυςτεριςεισ λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν ι άλλων απρόβλεπτων λόγων - ε
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ τελικι απόφαςθ είναι του Διευκυντι Αγϊνων και είναι θ
οριςτικι.

δ. Ζλεγχοσ κζςθσ μπάλασ – Κάκε παίκτθσ πριν παίξει, ζχει δικαίωμα να ελζγξει ςε
ποια κζςθ βρίςκονται οι άλλεσ μπάλεσ, προχωρϊντασ από τθν ζξω πλευρά του
γθπζδου και παραμζνοντασ εκτόσ μζχρι τον τελικό ζλεγχο.

6. Ποινζσ
α. Επιβολι ποινϊν
1) Κακοριςμόσ ποινισ - Αμζςωσ μετά τθν επιςιμανςθ από τον διαιτθτι ότι ζχει γίνει
παράβαςθ, ο διαιτθτισ ενθμερϊνει τουσ αρχθγοφσ των δφο ομάδων και τουσ
γνωςτοποιεί τθν ποινι που κα επιβλθκεί. Η ομάδα ςτθν οποία ζγινε θ παράβαςθ,
ζχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδιποτε ποινι πρόκειται να επιβλθκεί από τον
διαιτθτι, να αποδεχκεί τθν υπάρχουςα κζςθ που ζχουν οι μπάλεσ ςτο γιπεδο και
να ςυνεχίςει να παίηει.
2) Περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από τουσ κανονιςμοφσ - Για τισ περιπτϊςεισ
που δεν καλφπτονται ρθτά από τουσ κανονιςμοφσ, ο Σεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ των
Αγϊνων λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ θ οποία είναι και θ οριςτικι.
3) Ενςτάςεισ - Κάκε ζνςταςθ για απόφαςθ είτε του διαιτθτι είτε του Σεχνικοφ
Επιτετραμμζνου των αγϊνων πρζπει να υποβάλλεται από τον προπονθτι τθσ
ομάδασ εντόσ 15 λεπτϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του αγϊνα, διαφορετικά θ
απόφαςθ αυτι κα κεωρείται αποδεκτι. Ενςτάςεισ που κα αναγνωριςτοφν με βάςθ
τισ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ, κα κρικοφν ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα.
4) Ζνςταςθ ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ ομάδασ (forfeit) – Αν μια ομάδα ακυρωκεί λόγω
μθ παρουςίασ τθσ ςε ζνα προγραμματιςμζνο αγϊνα ι λόγο παράβαςθσ
κανονιςμϊν, καμία επίςημη ένςταςη δεν θα αναγνωριςτεί.

β. Ειδικά φάουλ
1) Τπζρβαςθ γραμμισ φάουλ - Και ςτα 2 είδθ ρίψεων (pointing ι hitting) δεν
επιτρζπεται οποιοδιποτε μζροσ του ποδιοφ του παίκτθ ι οποιοδιποτε βοθκθτικό
μζςο (αναπθρικό αμαξίδιο, μπαςτοφνι κ.λπ.) χρθςιμοποιείται, να ξεπεράςει τθ
γραμμι του φάουλ μετά τθ ρίψθ τθσ μπάλασ και προτοφ αυτι αγγίξει οποιοδιποτε
μζροσ του αγωνιςτικοφ χϊρου ζμπροςκεν τθσ γραμμισ. Ο διαιτθτισ ςτθν
περίπτωςθ αυτι υποδεικνφει τθν παράβαςθ. Η ποινι για τον παίκτθ (ομάδα) που
υπζπεςε ςτθν παράβαςθ, είναι να ακυρωκεί θ μπάλα του (dead ball). Ο διαιτθτισ
περιμζνει μζχρισ ότου ςταματιςει θ μπάλα τελείωσ και ςτθ ςυνζχεια τθ βγάηει
εκτόσ γθπζδου. Αν θ μπάλα ζρκει ςε επαφι με τισ άλλεσ μπάλεσ ςτον αγωνιςτικό
χϊρο ι τθν παλίνα και αυτζσ μετακινθκοφν από τθν αρχικι τουσ κζςθ, τότε ο
διαιτθτισ τισ επαναφζρει όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθν αρχικι τουσ κζςθ και
ςυνεχίηεται ο αγϊνασ.
2) Τπζρβαςθ του αρικμοφ των επιτρεπόμενων ρίψεων από ζναν παίκτθ ςε διπλό ι
ομαδικό αγϊνιςμα - Όταν ζνασ παίκτθσ ρίξει μια επιπλζον μπάλα κατά τθ διάρκεια
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ενόσ γφρου τότε αυτι κεωρείται άκυρθ (dead ball). Ο διαιτθτισ περιμζνει μζχρισ
ότου ςταματιςει θ μπάλα τελείωσ και ςτθ ςυνζχεια τθ βγάηει εκτόσ γθπζδου. Αν θ
μπάλα ζρκει ςε επαφι με τισ άλλεσ μπάλεσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο ι τθν παλίνα και
αυτζσ μετακινθκοφν από τθν αρχικι τουσ κζςθ, τότε ο διαιτθτισ τισ επαναφζρει
όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθν αρχικι τουσ κζςθ και ςυνεχίηεται ο αγϊνασ. Αυτό
ςυμβαίνει όταν ζνασ παίκτθσ ρίξει τρεισ μπάλεσ αντί για δυο ςτο διπλό ι δυο
μπάλεσ αντί για μια ςτο ομαδικό. Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν είναι ςτο διπλό ο άλλοσ
παίκτθσ να ζχει μόνο μια βολι, ενϊ ςτο ομαδικό οι παίκτεσ που δεν ζχουν ρίξει
καμία βολι, πρζπει να αποφαςίςουν μεταξφ τουσ ποιοι κα ρίξουν τισ υπόλοιπεσ
μπάλεσ.
3) Αντικανονικι μετακίνθςθ μπάλασ από παίκτθ τθσ ίδιασ ομάδασ – Όταν ζνασ
παίκτθσ μετακινιςει μια ι παραπάνω μπάλεσ τθσ ομάδασ του, τότε αυτζσ
κεωροφνται άκυρεσ, απομακρφνονται εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και ο αγϊνασ
ςυνεχίηεται.
4) Αντικανονικι μετακίνθςθ μπάλασ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ - Όταν ζχουν
πραγματοποιθκεί και οι οκτϊ βολζσ και ζνασ παίκτθσ μετακινιςει μια ι
παραπάνω αντίπαλεσ μπάλεσ , τότε θ αντίπαλθ ομάδα κερδίηει ζναν πόντο για
κάκε μπάλα που μετακινικθκε. ε περίπτωςθ όμωσ που υπάρχουν «άπαιχτεσ»
μπάλεσ τότε ο διαιτθτισ τισ επαναφζρει όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθν αρχικι
τουσ κζςθ και ςυνεχίηεται το παιχνίδι.
5) Αντικανονικι μετακίνθςθ τθσ παλίνασ από παίκτθ – Αν ζνασ παίκτθσ μετακινιςει
τθν παλίνα, θ αντίπαλθ ομάδα κερδίηει τόςουσ πόντουσ όςουσ το ςφνολο των
ζγκυρων βολϊν μζχρι εκείνο το ςθμείο ςυν τισ μπάλεσ που δεν ζχουν παιχτεί. Αν
θ ομάδα ςτθν οποία ζγινε θ παράβαςθ δεν ζχει ζγκυρεσ βολζσ οφτε
εναπομείναςεσ μπάλεσ τότε ο διαιτθτισ ανακοινϊνει ότι ο γφροσ τελείωςε χωρίσ
αλλαγι ςτο ςκορ και ο ίδιοσ γφροσ ξεκινά πάλι από τθν ίδια πλευρά.

γ. Συχαία ι πρόωρθ μετακίνθςθ τθσ μπάλασ ι τθσ παλίνασ από τον διαιτθτι
1) Συχαία μετακίνθςθ τθσ μπάλασ ι τθσ παλίνασ κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ
(όταν υπολείπονται μπάλεσ να παιχτοφν) – Όταν ο διαιτθτισ, είτε ςτθ διαδικαςία
τθσ μζτρθςθσ είτε ςε οποιαδιποτε άλλθ ςτιγμι του παιχνιδιοφ, μετακινιςει τθν
μπάλα που προςμετρείται ι τθν παλίνα, τότε ο γφροσ κεωρείται άκυροσ και ο
αγϊνασ ξεκινά από τθν αρχι, από τθν ίδια πλευρά.
2) Συχαία μετακίνθςθ τθσ μπάλασ ι τθσ παλίνασ από τον διαιτθτι όταν όλεσ οι μπάλεσ
ζχουν παιχτεί - Αν ο πόντοσ ι οι πόντοι είναι εμφανείσ ςτον διαιτθτι, τότε
κατοχυρϊνονται. Όλοι οι πόντοι που δεν είναι εμφανείσ, δεν κα προςμετρθκοφν, ο
γφροσ κεωρείται άκυροσ και ο αγϊνασ ξεκινά από τθν αρχι από τθν ίδια πλευρά.

δ. Παρζμβαςθ ςτθν εν κινιςει μπάλα
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1) Από παίκτθ τθσ ίδιασ ομάδασ - Αν κάποιοσ παίκτθσ παρζμβει ςε μπάλα τθσ
ομάδασ του που είναι ςε κίνθςθ, και ο διαιτθτισ δει τθν παράβαςθ, ακυρϊνει τθν
μπάλα και τθν απομακρφνει από το γιπεδο. Ο διαιτθτισ, αφοφ υποδείξει το
φάουλ, πρζπει να προςπακιςει να ςταματιςει τθν πορεία τθσ μπάλασ εντόσ
γθπζδου ζτςι ϊςτε να μθν χτυπιςει άλλθ μπάλα. Αν όμωσ δεν καταφζρει να
ςταματιςει τθν πορεία τθσ, περιμζνει να ςταματιςει και τθν απομακρφνει από το
γιπεδο. Αν αυτι ζρκει ςε επαφι με άλλεσ μπάλεσ ι τθν παλίνα και αυτζσ
μετακινθκοφν από τθ κζςθ τουσ, τότε ο διαιτθτισ τισ τοποκετεί όςο το δυνατόν
πλθςιζςτερα ςτθν αρχικι τουσ κζςθ και το παιχνίδι ςυνεχίηεται.
2) Από παίκτθ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ – Αν ζνασ παίκτθσ παρζμβει ςτθν εν κινιςει
αντίπαλθ μπάλα θ ομάδα που δζχτθκε το φάουλ ζχει μια από τισ παρακάτω
επιλογζσ:
o Να ξαναρίξει τθν μπάλα.
o Να δθλϊςει άκυρο το γφρο.
o Να αρνθκεί τθν ποινι, να αποδεχτεί τθ κζςθ που ζχουν λάβει οι μπάλεσ και
να ςυνεχίςει το παιχνίδι.
3) Χωρίσ παρζμβαςθ ςτθ κζςθ μπάλασ που ζχει ριφκεί - Εάν κεατισ, ηϊο ι
αντικείμενο ζρκει ςε επαφι με τθν εν κινιςει μπάλα χωρίσ να μετακινθκοφν οι
άλλεσ μπάλεσ που βρίςκονται μζςα ςτο γιπεδο, τότε πρζπει να θ μπάλα να
παιχτεί ξανά από τον ίδιο παίκτθ.
4) Παρζμβαςθ ςε μπάλα που ζχει ριφκεί - Εάν κεατισ, ηϊο ι αντικείμενο ζρκει ςε
επαφι με τθν εν κινιςει μπάλα και θ ςυγκεκριμζνθ μετακινιςει άλλεσ μπάλεσ που
βρίςκονται μζςα ςτο γιπεδο, τότε ο γφροσ κεωρείται άκυροσ.
5) Άλλεσ παρεμβάςεισ ςτο παιχνίδι - Κάκε ενζργεια που επθρεάηει τθ κζςθ τθσ
παλίνασ ι τθσ μπάλασ τθσ ομάδασ που βρίςκεται πιο κοντά ςτθν παλίνα, κακιςτά
τον γφρο άκυρο. ε περίπτωςθ όπου άλλεσ μπάλεσ, εκτόσ τθσ παλίνασ ι των δυο
κοντινότερων ςτθν παλίνα αντίπαλων μπαλϊν, μετακινθκοφν, τότε ο διαιτθτισ ι
οι δυο αρχθγοί των ομάδων τισ επαναφζρουν όςο το δυνατόν κοντινότερα ςτθν
αρχικι τουσ κζςθ. Αυτι θ παρζμβαςθ μπορεί να είναι αποτζλεςμα είτε κάποιασ
άκυρθσ μπάλασ διπλανοφ γθπζδου, είτε ξζνου ςϊματοσ, είτε κάποιου κεατι ι
ηϊου που μπικε ςτο γιπεδο.

ε. Ρίψθ λάκουσ χρϊματοσ μπάλασ
1) Αντικατάςταςθ μπάλασ - Αν γίνει ρίψθ λάκουσ χρϊματοσ μπάλασ, θ πορεία τθσ
δεν μπορεί να διακοπεί από άλλο παίκτθ ι τον διαιτθτι. Μόλισ ςταματιςει
αντικακίςταται από τον διαιτθτι με μπάλα ςωςτοφ χρϊματοσ.
2) Αδυναμία αντικατάςταςθσ μπάλασ – Αν γίνει ρίψθ λάκουσ χρϊματοσ μπάλασ θ
οποία δεν μπορεί να αντικαταςτακεί χωρίσ να επθρεάςει τθ κζςθ άλλθσ μπάλασ
που βρίςκεται ιδθ ςτον αγωνιςτικό χϊρο, τότε καταγράφονται οι πόντοι μζχρι
εκείνθ τθν ςτιγμι, θ λάκοσ χρϊματοσ μπάλα μετράει για τθν ομάδα που τθν ζριξε,
και το παιχνίδι ςυνεχίηεται. Είναι ευκφνθ των δφο αρχθγϊν των ομάδων και του
διαιτθτι να μποροφν να διακρίνουν τθ «λάκοσ χρϊματοσ» μπάλα (-εσ).
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ςτ. Λάκοσ ςειρά ρίψθσ
1) Αρχικόσ πόντοσ - Αν γίνει ρίψθ τθσ παλίνασ και τθσ πρϊτθσ μπάλασ από λάκοσ
ομάδα, τότε ο διαιτθτισ επιςτρζφει και τισ δυο (παλίνα και μπάλα) ςτο αρχικό
ςθμείο και ο αγϊνασ ξεκινά από τθν αρχι.
2) Ρίψθ μπάλασ ςωςτοφ χρϊματοσ λανκαςμζνθσ ςειράσ - Αν γίνει ρίψθ μπάλασ από
παίκτθ τθσ ομάδασ που βρίςκεται ςε πλεονεκτικι κζςθ («in») και θ άλλθ ομάδα
ζχει να ρίξει και άλλεσ, θ ςυγκεκριμζνθ μπάλα παραμζνει εκεί που ςταμάτθςε,
κεωρείται ζγκυρθ και το παιχνίδι ςυνεχίηεται. Η απόφαςθ αυτι ιςχφει,
ανεξάρτθτα από το ποια ομάδα ζχει το πλεονζκτθμα «in» και είναι ςτθν ευκφνθ
κάκε ομάδασ να αιτείται μζτρθςθ, όταν αμφιςβθτείται ο πόντοσ.

7. Διαιτθτζσ - Κριτζσ
α. Ενςτάςεισ
1) Ζνςταςθ για τον διαιτθτι - Κάκε ομάδα ζχει το δικαίωμα να κάνει ζνςταςθ για
τον διαιτθτι που ζχει οριςτεί, πριν από τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ. Αρμόδιοσ για
να εξετάςει και να αποφαςίςει για τθν ζνςταςθ αυτι είναι ο Σεχνικόσ
Επιτετραμμζνοσ.
2) υμμετζχοντεσ διαιτθτζσ – Κανζνα μζλοσ ομάδασ ι δθλωμζνοσ αναπλθρωματικόσ
μιασ ομάδασ δεν επιτρζπεται να βοθκιςει ςτθ διαιτθςία ενόσ παιχνιδιοφ ςτον
οποίο ςυμμετζχει θ ομάδα του.

β. Αναπλθρωματικοί διαιτθτζσ
1) Κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα - Αντικατάςταςθ των διαιτθτϊν μπορεί να
πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα μόνο με τθν άδεια του Διευκυντι
Αγϊνων και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των δφο αρχθγϊν των ομάδων.
2) Επιπρόςκετοι διαιτθτζσ – Επιπρόςκετοι διαιτθτζσ μπορεί να τοποκετθκοφν ςε
οποιοδιποτε διοργάνωςθ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, με τθν άδεια του
Διευκυντι Αγϊνων.
4) Αιτιματα ομάδοσ - Οι διαιτθτζσ μποροφν να αντικαταςτακοφν κατά τθ διάρκεια
ενόσ αγϊνα, αν κάποια εκ των ομάδων προςκομίςει επαρκι αιτιολογία ςτον
Διευκυντι Αγϊνων.
5) Περιβολι διαιτθτϊν - Η περιβολι των διαιτθτϊν κα πρζπει να διαφζρει ευκρινϊσ
από εκείνθ των παικτϊν.

γ. Δεοντολογία, Κϊδικασ Ηκικισ Διαιτθτϊν
Ο διαιτθτισ οφείλει:
α) Να ζχει μελετιςει τουσ κανόνεσ του ακλιματοσ.
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β) Να είναι δίκαιοσ και αμερόλθπτοσ ςτισ αποφάςεισ του, επιβάλλοντασ τεσ
ανεξάρτθτα από τθ διαμόρφωςθ του ςκορ.
γ)

Να είναι αυςτθρόσ αλλά όχι υπερβολικόσ, γενναιόδωροσ αλλά όχι υπζρ το δζον
κετικόσ, ποτζ αγενισ, πάντα αξιοπρεπισ, αλλά όχι αλόγιςτα φιλικόσ, πάντα
ευαίςκθτοσ, ιρεμοσ και ςε εγριγορςθ.

δ) Να είναι προετοιμαςμζνοσ ςωματικά και ψυχικά να διευκφνει το παιχνίδι.
ε)

Να μθν δίνει πλθροφόρθςθ θ οποία κα παρζχει βοικεια ι πλεονζκτθμα ςε
κάποια από τισ δυο ομάδεσ.

8. Άλλεσ Περιπτϊςεισ
α. παςμζνθ μπάλα - Εάν κατά τθ διάρκεια ενόσ γφρου μια μπάλα ι θ παλίνα
ςπάςει, τότε ο γφροσ ακυρϊνεται. Η αντικατάςταςι τουσ είναι ευκφνθ του Διευκυντι
Αγϊνων.

β. Φροντίδα γθπζδου
 Πριν τον αγϊνα - Όλα τα γιπεδα πρζπει να είναι φτιαγμζνα οφτωσ ϊςτε να
καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ που ζχει κζςει ο Διευκυντισ Αγϊνων, πριν από τθν
ζναρξθ κάκε αγϊνα.
 Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα - Δεν μπορεί να γίνει καμία παρζμβαςθ ςτα γιπεδα
εκτόσ τθσ αφαίρεςθσ τυχόν αντικειμζνων (πζτρεσ, κφπελλα κ.λπ.) ςε περίπτωςθ
ανάγκθσ.
 Αςυνικιςτεσ ςυνκικεσ γθπζδου - ε περίπτωςθ που κατά τθ γνϊμθ του
Διευκυντι Αγϊνων, οι ςυνκικεσ του γθπζδου είναι τζτοιεσ που κακιςτοφν το
παιχνίδι ανζφικτο, τότε ο αγϊνασ μπορεί να διακοπεί και να ςυνεχίςει ςε άλλο
γιπεδο ι να κακοριςτεί άλλθ ϊρα.

γ. Κίνθςθ μπάλασ ι παλίνασ - Κανζνασ παίκτθσ δεν μπορεί να παίξει εάν δεν ζχει
ολοκλθρωκεί θ πορεία τθσ παλίνασ ι τθσ προθγοφμενθσ μπάλασ.

δ. Σεχνθτό μζςο βοικειασ - Εάν λόγω ιατρικισ ι φυςικισ κατάςταςθσ ζνασ
ακλθτισ χριηει βοθκθτικισ υποςτιριξθσ για να εντοπίςει τθ κζςθ τθσ παλίνασ,
τότε ζγκειται ςτον Διευκυντι Αγϊνων να δϊςει τθν άδεια. Αντικείμενα όπωσ το
κουδοφνι ι ο χρωματιςτόσ κϊνοσ για ακλθτζσ με προβλιματα όραςθσ, είναι είδθ
βοθκθτικισ υποςτιριξθσ. Εάν ο κϊνοσ χρθςιμοποιθκεί ωσ βοθκθτικό μζςο κα
πρζπει να τοποκετθκεί όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτθν παλίνα, ςυνικωσ πίςω
από αυτι, και να απομακρυνκεί από το γιπεδο μόλισ θ μπάλα απελευκερωκεί
από το χζρι του ακλθτι. Αν χρθςιμοποιθκεί το κουδοφνι, κα πρζπει να χτυπάει
πάνω από τθν παλίνα.

9. υμπεριφορά ακλθτϊν
α. Ολοκλιρωςθ προςπάκειασ - Όταν ο ακλθτισ ολοκλθρϊςει τθν προςπάκεια
του, κα πρζπει να απομακρυνκεί από το γιπεδο, για να παίξει ο αντίπαλοσ.
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β. Αντιακλθτικι ςυμπεριφορά - Οι ακλθτζσ οφείλουν να διζπονται από πνεφμα
ευγενοφσ άμιλλασ «ευ αγωνίηεςτε». υμπεριφορά που κα κεωρθκεί
αντιακλθτικι, όπωσ προςβλθτικι φραςεολογία, χειρονομίεσ, εχκρικι
ςυμπεριφορά, μπορεί να οδθγιςει ςε αποκλειςμό .

γ.

Ενδυμαςία
1) Ενδεδειγμζνθ περιβολι - Οι ακλθτζσ πρζπει να φζρουν τθν κατάλλθλθ
περιβολι οφτωσ ϊςτε να «προάγουν» τουσ ίδιουσ και το άκλθμα του μπότςε.
2) Τπόδθςθ - Οι ακλθτζσ δεν επιτρζπεται να φοροφν παποφτςια που μπορεί να
καταςτρζψουν ι να φκείρουν τθν επιφάνεια του γθπζδου. υνιςτάται οι
ακλθτζσ να φοροφν κλειςτά παποφτςια.
3) Απρεπισ περιβολι – ε ακλθτζσ των οποίων θ περιβολι είναι ανάρμοςτθ ι
προςβλθτικι ι δεν είναι κατάλλθλα ντυμζνοι, ενδζχεται να μθν επιτραπεί θ
ςυμμετοχι ςτον αγϊνα.

ΕΝΟΣΗΣΑ Δ - Ορολογία Ακλιματοσ Μπότςε
1. Μπάλα: Live and Dead
α. Live ball: Ζγκυρθ ρίψθ μπάλασ , ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ
β. Dead ball: Άκυρθ ρίψθ μπάλασ είναι κάκε ρίψθ θ οποία ζχει κρικεί άκυρθ από
τον διαιτθτι λόγω κάποιασ παράβαςθσ ι λόγω αντικανονικισ τεχνικισ. Μια ρίψθ
μπορεί να ακυρωκεί ςε περίπτωςθ που:
1.

Είναι αποτζλεςμα ποινισ.

2.

Ζχει βγει εκτόσ γθπζδου.

3.

Ζχει ζρκει ςε επαφι με ζνα πρόςωπο ι αντικείμενο εκτόσ γθπζδου.

4.

Ζχει χτυπιςει ςτο πάνω μζροσ των πλευρικϊν τοιχωμάτων του γθπζδου.

5.

Ζχει χτυπιςει οτιδιποτε βρίςκεται εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου.

6.

Ζχει υπάρξει υπζρβαςθ τθσ γραμμισ φάουλ.

7.

Είναι αποτζλεςμα αντικανονικισ μετακίνθςθσ τθσ μπάλασ για τθν ομάδα
που τθν κατζχει.

8.

Είναι αποτζλεςμα παρεμπόδιςθσ μιασ μπάλασ ςε κίνθςθ από άλλθ τθσ ίδιασ
ομάδασ.

2. Μπάλα Μπότςε και Παλίνα
α.

Η παλίνα είναι μια μικρι μπάλα θ οποία μερικζσ φορζσ ονομάηεται μπαλίτςα,
beebee κ.λπ.

β.

Η μπάλα μπότςε είναι θ μεγαλφτερθ μπάλα του παιχνιδιοφ.
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3. Άλλοι όροι
α.

Σο χτφπθμα αυτό (hitting) είναι μερικζσ φορζσ γνωςτό και ωσ εξαπόλυςθ βολισ
(shooting). Είναι μια δυνατι βολι θ οποία ρίπτεται με αρκετι ταχφτθτα με ςτόχο
να διαςκορπίςει τισ μπάλεσ που βρίςκονται γφρω από τθν παλίνα.

β

Bank ι rebound shot - Είναι θ βολι που παίηεται προσ ι από ζνα πλευρικό
τοίχωμα του αγωνιςτικοφ χϊρου διεξαγωγισ του αγωνίςματοσ.

γ.

Pointing - τθ βολι αυτι θ πορεία τθσ μπάλασ είναι αργι και ο ςτόχοσ είναι να
φτάςει όςο γίνεται πλθςιζςτερα ςτθν παλίνα.

δ. Γφροσ (frame) είναι θ περίοδοσ του παιχνιδιοφ κατά τθν οποία όλοι οι παίκτεσ
ζχουν ολοκλθρϊςει τθν προςπάκειά τουσ και δίνεται από τον διαιτθτι θ
βακμολογία.

4. Φάουλ
Θεωρείται οποιαδιποτε παράβαςθ των κανονιςμϊν για τθν οποία προβλζπεται ποινι.

ΕΝΟΣΗΣΑ Ε - ΚΑΣΑΣΑΞΗ Ε ΕΙΡΕ (Divisioning)
1.

Προτείνεται, ο Διευκυντισ Αγϊνων να διαςφαλίςει ότι θ κατθγοριοποίθςθ είναι ςωςτι
πριν από τθν ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ. Οι ακλθτζσ μποροφν να μπουν ςε ςειρά, θ
οποία βαςίηεται ςε προθγοφμενθ αξιολόγθςθ ι, ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ
διοργάνωςθσ, γίνεται ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία κατατάξεωσ ςε ςειρζσ. Σο αποτζλεςμα
αυτισ τθσ διαδικαςίασ κα παρζχει ζνα ςκορ που κα βοθκιςει να τοποκετθκοφν οι
ακλθτζσ ςε όςο το δυνατόν πιο ορκι ςειρά.

2.

Κάκε ακλθτισ κα πρζπει να παίξει τα τρία ςυγκεκριμζνα παιχνίδια τθσ διαδικαςίασ
κατατάξεωσ ςε ςειρζσ, που ονομάηονται ςετ. Ο ακλθτισ κα πρζπει να εναλλάςςει τισ
ρίψεισ του από κάκε γραμμι ρίψθσ του γθπζδου. Επίςθσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθ
γραμμι του φάουλ, όταν ρίχνει τισ μπάλεσ:
α. Ο διαιτθτισ κα πρζπει να τοποκετιςει τθν παλίνα ςτθν κεντρικι γραμμι (30
πόδια) και ο ακλθτισ πρζπει να ρίξει και τισ οκτϊ μπάλεσ. Ο διαιτθτισ κα
μετριςει τισ τρεισ πλθςιζςτερεσ μπάλεσ ςτθν παλίνα και κα καταγράψει τθν
απόςταςθ τουσ ςε εκατοςτά.
β. Ο διαιτθτισ κα πρζπει να τοποκετιςει τθν παλίνα ανάμεςα ςτθν κεντρικι
γραμμι και τθν απζναντι γραμμι φάουλ (40 πόδια) και ο ακλθτισ πρζπει να
ρίξει και τισ οκτϊ μπάλεσ. Ο διαιτθτισ κα μετριςει τισ τρεισ πλθςιζςτερεσ
μπάλεσ ςτθν παλίνα και κα καταγράψει τθν απόςταςθ τουσ ςε εκατοςτά.
γ. Ο διαιτθτισ κα πρζπει να τοποκετιςει τθν παλίνα ςτθν απζναντι γραμμι φάουλ
(50 πόδια) και ο ακλθτισ πρζπει να ρίξει και τισ οκτϊ μπάλεσ. Ο διαιτθτισ κα
μετριςει τισ τρεισ πλθςιζςτερεσ μπάλεσ ςτθν παλίνα και κα καταγράψει τθν
απόςταςθ τουσ ςε εκατοςτά.
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δ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κατατάξεωσ ςε ςειρζσ, αν θ παλίνα μετακινθκεί από τθν
αρχικι τθσ κζςθ, κα πρζπει να τοποκετθκεί ξανά ςτο ίδιο ςθμείο πριν τθν
επόμενθ ρίψθ και πριν τθ μζτρθςθ.
ε. Οι μετριςεισ πρζπει να λθφκοφν από το κζντρο τθσ μπάλα του μπότςε (πλαϊνι
πλευρά) ζωσ το κζντρο τθσ πάνω πλευράσ τθσ παλίνασ, για όλεσ τισ μετριςεισ.
Σο ςφνολο των 9 μετριςεων κα αποτελζςει το ςκορ κατθγοριοποίθςθσ κάκε
ακλθτι.
ςτ. Για τα αγωνίςματα του Διπλοφ και του Ομαδικοφ το άκροιςμα των ςκορ
κατθγοριοποίθςθσ των ακλθτϊν κα είναι το ςκορ κατθγοριοποίθςθσ τθσ
αντίςτοιχθσ ομάδασ ςτθν οποία ανικουν οι ακλθτζσ αυτοί.
η.

Η διαδικαςία τθσ κατατάξεωσ ςε ςειρζσ είναι ςφμφωνθ με τουσ κανονιςμοφσ
των Special Olympics για «ζντιμθ προςπάκεια».
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