Regelpresiseringer

Regelpresisering Boccia 2022 - 2023
Seksjon har registrert en del reaksjoner ute i miljøet vedr. vårt
bocciareglement.
Det vil kunne bli lagt ut regelpresiseringer flere ganger som vil
forklarer de regelendringer som er gjort.
Alle endringer kommer i ett nytt oppdatert regelverk fra 2024.
Alle endringer vil ligge på vår hjemmeside under regelverk og
skjemaer.
Regelpresiseringer
§2 Klasseinndeling
Klasse 2 Blinde
Assistenter kan:
•

Kan gå ut på banen og gi signal med f.eks bjelle.

• Kan flytte utøveren i utkastfelte i riktig retning.
• Forklare muntlig avstand og hvor hardt kaste må være.
• Gi tegn på ryggen til spilleren hvordan ballene ligger på banen
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§2 Klasseinndeling
Klasse 5
Assistenter kan:
• Kan flytte utøveren i utkastfelte i riktig retning.
• Forklare muntlig avstand og hvor de skal kaste.
• I lag spill kan en assistent hjelpe flere utøvere og forflytte seg mellom
utkast feltene under deres kast/spill.

§3 Lag
Fra 2023 skal alle lag stevner i norgesserien spilles med 2 spillere på lag.
Hvor det er mulighet å ha med innbytter som kan settes inn i hver kamp.
Det er mulighet å mikse lag mellom klubber, uten å søke seksjonen

Klasse 1 og 1r spiller individuelt på alle lag stevner

Her vil det komme flere presiseringer før serien starter i 2023
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§4 Baller

Baller som ikke er godkjent.
1. Utøvere som har baller som ikke er godkjente noteres det navn på, gir
beskjed at de også blir testet på neste stevne de deltar på.
2. Utøvere som har, baller som ikke består testen på for andre gang gis gult
kort (advarsel). Får beskjed at de ikke får delta på neste stevne.

§7 Spillet
C)
• Kampen blir stoppet når tiden har passert. Selv om utkastet ikke er ferdig,
slutter kampen med det resultatet som ligger på banen der og da.
• Dommeren tar en vurdering av tiden, mye måling eller ikke ballplukkere
kan dommeren gi:
• Individuelt spill 4 minutter tillegg.
• Par spill 4 minutter tillegg.
• Lag spill 6 minutter tillegg.

I)
• Havner to eller flere spille baller på eksakt lik avstand fra målballen og
dommeren ikke kan skille disse fra hverandre, fortsetter spillet ved at
spiller/lag kaster annen hver gang til det skjer en forandring.
• Spiller/lag som kastet sist begynner.
Spiller som kastet sist og som gjør en endring, men dommeren kan fremdeles
ikke skille disse fra hverandre, fortsetter spiller/lag som kastet sist.
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§18 Alder
Barn:
Junior:
Senior:

0 – til og med det året du fyller 12
fra og med det året du fyller 13 til og med det året du fyller 19
fra og med det året du fyller 20 →

Fra og med det året de fyller 13 kan de være med på NM og andre store mesterskap, men det
er kun om det er junior spill. Skal de spille på lag i senior klasse må de ha fylt 16 år.
For å kunne delta i NM, må utøverne være medlem av et lag tilsluttet Norges Idrettsforbund
(NIF) og Norges Fleridrettsforbund
Disse retningslinjer vil dere også finne under punkt 7 i «Retningslinjer for arrangement av
Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen..»

