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2.1.c.
De afbakening van het speelveld bestaat uit
om het even welk hard materiaal: meestal
hout of plexiglas. De hoogte ervan is
minstens deze van een boccebal.
Deze afbakening mag tijdens het spel
gebruikt worden om de bal van richting te
laten veranderen.

2.1.c.
De afbakening van het speelveld bestaat uit
om het even welk hard materiaal: meestal
hout of plexiglas. De hoogte ervan is minstens
150mm. Deze afbakening mag tijdens het spel
gebruikt worden om de bal van richting te
laten veranderen.

2.1.d.
1. Twee lijnen op 3,05m vanaf elk uiteinde.
Deze dienen als overtredingslijn.

2.1.d.
1. Twee lijnen op 3,05m vanaf elk uiteinde:
een inworplijn en een overtredingslijn

2.2.d.
Sportieve kledij

2.2.d.
Sportieve kledij (T-shirt of polo, trainings- of
joggingsbroek of short)

3.
Voor de start van een competitie moet de
tornooidirecteur erop toezien dat de
divisioning behoorlijk werd uitgevoerd. De
atleten mogen in functie van vorige resultaten
in groepen onderverdeeld worden. In het
geval van belangrijke wedstrijden moet er
een divisioning-proef uitgevoerd worden.
Deze proef zal de atleten in groepen van
gelijke waarden indelen.

3.
Voor de start van een competitie, moet de
tornooidirecteur erop toezien dat de atleten in
een correct niveau ingedeeld worden. In het
geval van grotere wedstrijden wordt er een
divisioning-proef uitgevoerd. Deze proef zal de
atleten in groepen van gelijke speelsterkte
indelen.

3. BELANGRIJK
In het geval van een korte competitieperiode
en een groot aantal atleten, zal de divisioning
slechts over één afstand gespeeld worden.
De scheidsrechter plaatst de pallina in het
midden tussen de 9,15 m-lijn en de 15,24 mlijn = 12,20 m lijn.
De atleet speelt 8 ballen vanaf de zijde door
de scheidsrechter bepaald.

3. BELANGRIJK
In het geval van een korte competitieperiode
en een groot aantal atleten, zal de
niveaubepaling (divisioning) over één
(12,20m), twee (9,15m en 15,24m) of drie
afstanden gespeeld worden. (deze regel wordt
ter plaatse voor de niveaubepaling door de
tornooidirecteur bepaald) De atleet speelt 4
ballen. De scheidsrechter meet de afstand van
de 3 ballen het dichtst bij de “pallina”.
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4.b.
Indien ook deze poging niet succesvol is,
plaatst de scheidsrechter de pallina in het
midden (15,24m) van de overtredingslijn aan
de overzijde van het veld.

4.b.
Indien ook deze poging niet succesvol is,
plaatst de scheidsrechter de pallina in het
midden tussen de 9,15 m-lijn en de 15,24 mlijn = 12,20 m lijn aan de overzijde van het
veld.

4.e. Afleveren van de bal
Een team heeft het recht om op gelijk welke
wijze hun bal in het veld te brengen op
voorwaarde dat dit onderhands gebeurt, dat
de bal niet buiten de grenzen gaat of dat de
speler de overtredingslijn niet schendt. De
bal mag enkel rollen en dus niet gegooid
worden.

4.e. Spelen van de bal
Een team heeft de optie om op gelijk welke
wijze hun bal in het veld te brengen. De bal
mag niet buiten het speelveld gaan of de
speler mag de overtredingslijn niet
overschrijden.

7.
Mogelijke sancties zijn: een mondelinge
waarschuwing, de overtreder dagvaarden
voor onsportief gedrag of uitsluiten van het
spel.

7.
Mogelijke sancties zijn: een mondelinge
waarschuwing, een schriftelijke aanmaning
voor onsportief gedrag of uitsluiten van het
spel.
7.b.2. Verroeren van een bal of pallina
De scheidsrechter mag geen teken geven om
een volgende bal in het spel te brengen totdat
de pallina en/of de zojuist gespeelde bal tot
volledige stilstand is gekomen.

7.b.10 • Eerste punt
Als een team de pallina en zijn eerste bal
verkeerd inbrengt, zal de scheidsrechter
zowel de pallina als de eerste bal terug
bezorgen. Het spel start opnieuw vanaf
dezelfde eindlijn.

7.b.10 • Eerste punt
Als een team de pallina en zijn eerste bal
verkeerd inbrengt, zal de scheidsrechter zowel
de pallina als de eerste bal terug bezorgen.
Het spel start opnieuw vanaf dezelfde
inworpzone. De scheidsrechter zal aan het
team van de andere kleur vragen om de
pallina in het spel te brengen.
10. Definities van speltermen
(nieuw hoofdstuk)

2

