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Aktualni događaji

7. Pravila za osobe u kolicima
PONEDJELJAK, 07 SIJEČANJ 2008

Pool - 1. Liga - 2. Croatia Cup, 24. - 25. rujna 2016.

7. Pravila za konkurenciju invalida

Pool - 2. HBL - III. turnir, 01. - 02. listopada 2016.

7.1 Igrači s pravom nastupa
Svi igrači moraju imati stupanj invaliditeta zbog kojeg zahtijevaju uporabu invalidskih kolica u svakodnevnom
životu. Na primjer, teški hendikepi poput paraplegije, kvadriplegije ili amputacija su takvi stupnjevi invaliditeta. U
nekim slučajevima potrebna je liječnička potvrda ne bi li se bez sumnje utvrdila igračeva hendikepiranost.
7.2 Prekršaji tijekom igre
(a) Igrač mora sjediti u toku odigravanja udarca (barem jednim dijelom zdjelice mora biti u kontaktu sa sjedalom ili
podloškom na sjedalu). Podložak za sjedalo, ako se koristi, mora jednoliko pokrivati cijelo sjedalo. Podložak za
sjedalo ne smije biti toliko visok da ga opkoračuju igračeve noge. Igrač ne smije sjediti na kotaču ili na odmorištu za
ruke. Najveća visina na kojoj igrač zdjelicom dodiruje sjedalo ili podložak za sjedalo ne smije biti viša od 68.5cm u
odnosu na tlo.
(b) U toku udarca igrač ne smije nogom dodirivat pod, te ne smije noge koristiti kao polugu bilo kakve vrste u
odnosu na stol ili invalidska kolica.
(c) Igračima je dozvoljeno koristiti pomoćnu opremu poput specijalnih mostova ili produžetaka štapova i slično.
Druga osoba smije pomoći pri udarcu samo na način da eventualno drži most, no ne smije pomogati pri samom
pomicanju štapa. Druga osoba također smije pomoći pri guranju kolica ako je igraču potrebna takva pomoć, no pri
samom izvođenju udarca ta ista osoba ne smije dodirivati kolica ili igrača.
Navedeni prekršaji se smatraju da krše pravilo 6.16 Nesportsko ponašanje, te se sankcioniraju na sljedeće načine:
prvi prekršaj, bijela kugla u ruci za protivnika bilo gdje na igraćoj površini; drugi prekršaj, gubitak trenutne igre; treći
prekršaj, gubitak cijelog susreta. Sudac može odabrati drugačiju kaznu uzevši u obzir težinu prekršaja.
7.3 Zahtjevi za invalidska kolica
Invalidska kolica koja imaju mogućnost za stajaći položaj se ne smiju koristiti na taj način. Igračeva invalidska
kolica također moraju biti čista i ispravna.
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