
Oficialios slamball sporto šakos TAISYKLĖS
Įranga:

SlamBall žaidimas yra žaidžiamas ant aikštės, kurios dydis  29.14 m ilgio 17.05  pločio.Kiekvienas aikštynas turi keturis 
identiškus batutus, įmontuotus į aikštyną. Batutai yra stačiakampio formos-  2.17 m X 4.34m
Flexi stiklo tvora 2.48 m aukščio, kuri aptveria visą aikštyną. Krepšinio lankai yra 3.10 m aukštyje.

Reikmenys & įranga

žaidėjai visą laiką turi  dėvėti apsaugas. T.y. šalmai, alkūnės pagalvėlės, antkeliai ir įvairių nestandartinių kamšalu apatinius.

Komandos sudėtis

Aštuoni žaidėjai sudaro vieną komandą. Aikštelėje vienu metu gali būti keturi vienos komandos žaidėjai.

Pradžia

Žaidimas prasideda nuo kamuolio išmetimo aikštelės centre,  dėl jo kovoja po tris kiekvienos komandos žaidėjų, o gynėjai 
pasiruošę gintis.

Keitimas

SlamBall‘ekeitimo sistema naudojama tokia pati, kaip ledo ritulyje- laikas nėra stabdomas. Išeinantis žaidėjas turi buti per 1.55 
m nuo savo atsarginių suolelio, kad galėtų ibėgti naujas žaidėjas.

Šokinėjimo zona (SlamZone) 

Šokinėjimo zoną (SlamZone) sudaro keturi batutai ir atsispirimo sala.
Gynėjas negali pereiti/peržengti šokinėimo zonos. Kai puolėjas yra ore, gynėjas negali liestis ar daryti kažkokį kontaktinį 
manevrą puolėjui, išskyrus bandymas išmušti kamuolį ir apginti krepšį.
Puolėjas negali įeiti i šokinėjomo zona, jei prarado kamuolį. Negali būti jokio kontakto, jei puolėjas yra nusisukęs, visi kontaktai 
tik iš priekio, negali būti netikėtų smūgių. Jokio kontakto šokinėjimo zonoje!!!
Puolėjas šokinėjimo zonoje gali tik daryti perdavimą arba bandyti įdėti kamuolį I krepšį. Puolėjas iškarto be jokio perdavimo 
negali atakuoti krepšio. Du vienos komandos žaidėjai negali būti ant vieno tramplyno.
Žaidėjas gali save stabilizuoti, užsikabindamas ant lanko, bet negali kabintis, norint įgyti pozicinį pranašumą. 
Žaidime yra 15 sek antram bandymui atakuoti.

Sala

Sritis tarp batutų, kur žaidėjas gali akimirksniu atsispirti, pradėti startuoti ir sustoti. Jokio kontakto saloje. Du žaidėjai iš tos 
pačios komandos negali būti tuo pačiu metu saloje. Žaidėjas gali likti saloje tik tris sekundes. Puoėjas negali atakuoti krepšio su 
ar be kamuolio nuo salos.

Žingsniai

Ne daugiau kaip du žingsnius gali daryti žaidėjas, kai nustoja mušinėti kamuolį. Žaidėjo kamuolio mušimas į batutą nesiskaito 
kaip žingsniai. Jei kontakto metu puolėja nustumia gynėjas, tai papildomas žingsnis nesiskaito kaip žingsniai.

Rugtynės

Kontakto metu gynėjas gali daryti veiksmą tik iš apačios i viršų, negali būti smūgių žemiau juosmens. Gynėjas rankas turi laikyti 
pečių aukštyje. Žaidėjai negali laikyti vienas kito žaidimo metu (asmeninė pražanga) Spirti kamuolį gali ir gynyboje ir puolime.
Jei gynėjas užspaudžia puolėją prie tvoros ilgiau nei 3 sek kamuolys atitenka priešininkams. Negali buti jokio kontakto, jie 
priešininkas bėga šalia flexi tvoros.



Diskvalifikacija

Žaidėjas yra diskvalifikuojamas iš žaidimo po 3 asmeninės pražangos arba 2 techninės pražangos. Techninė pražanga- kai 
žaidėjas žaidžia šiukščiai su, kamuolio neturinčiu, priešininku.

Taškai

Dėjimas- 3 taškai
Kiti metimai- Kiti metimai-  taškai

Dvieju miničių taisyklė

Ketvirtame kėlinuke paskutinės dvi minutės, metimas ne batutu zonoje vertinami trijais taškais.


