Κακμκηζμμί μπάζθεη
1.

θμπόξ : μ ζθμπόξ ηεξ θάζε μμάδαξ είκαη κα πεηύπεη θαιάζη ζε βάνμξ ηεξ ακηίπαιεξ θαη κα ηεκ πανεμπμδίζεη κα

απμθηήζεη ημκ έιεγπμ ηεξ μπάιαξ, ή κα πεηύπεη θαιάζη. Η μμάδα πμο ζα πεηύπεη ημοξ πενηζζόηενμοξ πόκημοξ ζηε
δηάνθεηα ημο αγώκα είκαη ε κηθήηνηα.
2.

Δηαζηάζεηξ/γναμμέξ γεπέδμο : μ αγωκηζηηθόξ πώνμξ είκαη παναιιειόγναμμμξ θαη έπεη 28 μέηνα μήθμξ θαη 15

μέηνα πιάημξ. Ονημζεηείηαη από 2 ηειηθέξ γναμμέξ (μηθνέξ πιεονέξ) θαη 2 πιάγηεξ γναμμέξ (μεγάιεξ πιεονέξ) μη μπμίεξ
δεκ απμηειμύκ ημήμα ημο αγωκηζηηθμύ πώνμο.
3.

Ραθέηα: είκαη έκαξ πενημνηζηηθόξ πώνμξ γύνω από ημ θαιάζη πμο μνίδεηαη από ηε γναμμή ηωκ ειεοζένωκ βμιώκ,

μένμξ ηεξ ηειηθήξ γναμμήξ θαη δύμ πιάγηεξ γναμμέξ. Τμ πιάημξ ηεξ ναθέηαξ είκαη 4,9 μ. θαη ημ μήθμξ είκαη 5,8 μ. Δεκ
επηηνέπεηαη έκαξ επηζεηηθόξ κα βνίζθεηαη μέζα ζηε ναθέηα γηα πάκω από 3 δεοηενόιεπηα.
4.

Η γναμμή ηςκ ηνηώκ πόκηςκ: είκαη μηα γναμμή πμο πενηβάιιεη ηα δύμ θαιάζηα θαη βνίζθεηαη ζε απόζηαζε 6,75

μέηνωκ από ημ κμεηό θέκηνμ ημο ζηεθακημύ.
5.

Ύρμξ ζηεθακημύ: ε πάκω επηθάκεηα ημο ζηεθακημύ βνίζθεηαη ζε μνηδόκηηα ζέζε ζε απόζηαζε 3,05 μέηνωκ από ημ

έδαθμξ.
6.

Ομάδα : θάζε μμάδα μπμνεί κα απμηειείηαη από 10 ή 12 παίπηεξ, εκώ ζημ παηπκίδη μπμνμύκ κα ζομμεηέπμοκ 5

παίπηεξ από θάζε μμάδα.
7.

Έκανλε αγώκα: μ αγώκαξ λεθηκάεη με ακαπήδεζε (jump ball). Ο δηαηηεηήξ πεηάεη ηεκ μπάια μεηαλύ δύμ ακηίπαιωκ

παηπηώκ ζημκ θεκηνηθό θύθιμ ημο γεπέδμο γηα κα ηε δηεθδηθήζμοκ. Κακέκαξ από ημοξ παίπηεξ πμο πεδμύκ ζημκ jump
ball, δεκ μπμνεί κα πηάζεη ηεκ μπάια ή κα ηεκ αθμομπήζεη πενηζζόηενεξ από δύμ θμνέξ, ακ αοηή δεκ αθμομπήζεη ζημ
δάπεδμ, ή θάπμημκ άιιμ παίπηε.
8.

Δηάνθεηα αγώκα: μ αγώκαξ πενηιαμβάκεη 4 πενηόδμοξ ηωκ 10 ιεπηώκ. Τμ παηπκίδη δεκ μπμνεί κα ιήλεη ηζόπαιμ. Ακ

ζημ ηέιμξ ηεξ 4εξ πενηόδμο μη δύμ μμάδεξ είκαη ηζόπαιεξ, παίδμοκ 5ιεπηε πανάηαζε. Ακ θαη πάιη είκαη ηζόπαιεξ, ηόηε
παίδμοκ όζεξ παναηάζεηξ πνεηάδεηαη γηα κα ζπάζεη ε ηζμπαιία.
9.

Δηάνθεηα επίζεζεξ: θάζε μμάδα πνέπεη κα θάκεη επίζεζε μέζα ζε 24 δεοηενόιεπηα. Ο πνόκμξ επίζεζεξ

ακακεώκεηαη όηακ ε μπάια πηοπάεη ζημ ζηεθάκη. Επίζεξ, ε μμάδα πμο έπεη ηεκ μπάια πνέπεη κα πενάζεη ηεκ θεκηνηθή
γναμμή μέζα ζε 8 δεοηενόιεπηα.
10.

Πώξ παίδεηαη ε μπάια: ε μπάια παίδεηαη μόκμ με ηα πένηα. Τμ ηνέλημμ με ηεκ μπάια ζηα πένηα, ημ ζθόπημμ

θιώηζεμα ή πανεμπόδηζή ηεξ με μπμημδήπμηε μένμξ ημο πμδημύ ή πηύπεμά ηεξ με γνμζηά, είκαη πανάβαζε.
11.

Νηνίμπια: είκαη ημ πηύπεμα ηεξ μπάιαξ με ημ έκα πένη. Ακ πηάζμομε ηεκ μπάια με ηα δύμ πένηα ή ηεκ αθήζμομε κα

παναμείκεη ζημ 1 ή θαη ζηα 2 πένηα μαξ, ε κηνίπια ζηαμαηάεη. Δεκ μπμνμύμε κα ανπίζμομε λακά κηνίμπια ακ
-

ε μπάια δεκ ένζεη ζε επαθή με έκακ ακηίπαιμ

-

δε γίκεη πνμζπάζεηα γηα ζμοηη

-

δε μεηαβηβαζηεί ζε άιιμκ παίπηε

12.

Βήμαηα: είκαη ε πανάκμμε θίκεζε ημο εκόξ ή ηωκ δύμ πμδηώκ ημο παίπηε πωνίξ κα πηοπήζεη ηεκ μπάια θάηω.
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13.

Πίβμη: είκαη ε θίκεζε ημο παίπηε πμο έπεη μπάια θαηά ηεκ μπμία βεμαηίδεη με ημ έκα πόδη πνμξ μπμηαδήπμηε

θαηεύζοκζε, εκώ ημ άιιμ πόδη (πόδη πίβμη) είκαη ζηαζενό ζημ έδαθμξ.
14.

Καζμνηζμόξ πμδημύ πίβμη ζε παίπηε πμο έπεη ηεκ μπάια:

Εκώ ζηέθεηαη με ηα δύμ πόδηα, ηε ζηηγμή πμο ημ έκα πόδη ζεθώκεηαη, ημ άιιμ γίκεηαη πόδη ημο πίβμη.
Εκώ θηκείηαη:
-

Ακ έκα πόδη αγγίδεη ημ δάπεδμ, εθείκμ ημ πόδη γίκεηαη πόδη ημο πίβμη.

-

Ακ θαη ηα δύμ πόδηα είκαη ζημκ αένα θαη μ παίπηεξ πνμζγεηώκεηαη θαη ζηα δύμ πόδηα ηαοηόπνμκα, ηε ζηηγμή
πμο ημ έκα πόδη ζεθωζεί ημ άιιμ γίκεηαη πόδη ημο πίβμη.

-

Ακ θαη ηα δύμ πόδηα είκαη ζημκ αένα θαη μ παίπηεξ πνμζγεηώκεηαη με ημ έκα πόδη, ηόηε αοηό ημ πόδη είκαη ημ
πόδη ημο πίβμη.

15.

θμνάνηζμα: ζθμνάνηζμα επηηογπάκεηαη

-

με ειεύζενε βμιή (1 πόκημξ)

-

μέζα ζηεκ πενημπή ηνηώκ πόκηωκ (2 πόκημη)

-

έλω από ηεκ πενημπή ηωκ ηνηώκ πόκηωκ (3 πόκημη)

16.

Γπακαθμνά ηεξ μπάιαξ: μεηά από θαιάζη έκαξ παίπηεξ ηεξ μμάδαξ πμο ημ δέπζεθε βγαίκεη έλω από ημ γήπεδμ,

πίζω από ηεκ ηειηθή γναμμή θαη ηε δίκεη ζε έκακ μπμημδήπμηε ζομπαίπηε ημο μέζα ζημ γήπεδμ.
17.

Αιιαγέξ: Ο πνμπμκεηήξ μπμνεί κα θάκεη όζεξ αιιαγέξ ζέιεη.

18.

θάιμα (θάμοι): είκαη ε ακηηθακμκηθή επαθή εκόξ παίπηε με ημκ ακηίπαιμ. Δεκ επηηνέπεηαη κα θναηά, κα

ζπνώπκεη, κα πέθηεη πάκω, κα βάδεη ηνηθιμπμδηέξ ζημκ ακηίπαιμ. Όηακ έκαξ παίπηεξ θάκεη 5 θάμοι απμβάιιεηαη από ημ
παηπκίδη.
19.

Γιεύζενεξ βμιέξ: όηακ έκαξ παίπηεξ δέπεηαη θάμοι ζηεκ πνμζπάζεηα γηα θαιάζη, ηόηε έπεη δηθαίωμα γηα

ειεύζενεξ βμιέξ.
20. Ομαδηθά θάμοι: όηακ μηα μμάδα έπεη θάκεη 4 μμαδηθά θάμοι, μη ακηίπαιμη έπμοκ δηθαίωμα γηα βμιέξ, ζε θάζε
πνμζπάζεηα πμο θενδίδμοκ θάμοι, είηε μη πνμζπάζεηεξ είκαη γηα ζμοη είηε όπη.
21. Παίπηεξ εθηόξ μνίςκ: έκαξ παίπηεξ είκαη εθηόξ μνίωκ όηακ μπμημδήπμηε ζεμείμ ημο ζώμαηόξ ημο είκαη ζε επαθή με
ημ δάπεδμ ή ακηηθείμεκμ πάκω ή έλω από ηα όνηα (γναμμέξ) ημο αγωκηζηηθμύ πώνμο.
22. Μπάια εθηόξ μνίςκ: ε μπάια είκαη εθηόξ μνίωκ
-

όηακ πηοπά έκακ παίπηε ή μπμημδήπμηε άιιμ πνόζωπμ βνίζθεηαη εθηόξ μνίωκ

-

όηακ πηοπά ημ δάπεδμ ή μπμημδήπμηε άιια ακηηθείμεκμ βνίζθεηαη εθηόξ μνίωκ.

-

όηακ πηοπά ηα ζηενίγμαηα ημο ηαμπιώ, ημ πίζω μένμξ ημο ή μπμημδήπμηε ακηηθείμεκμ πάκω ή θαη πίζω από αοηό.
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