
Benjaminak (LH 3-4 mailak) Alebinak (LH 5-6 mailak)

Jokalari Kopurua 4 jokalari 4 jokalari

Aldaketak

Jokatu daitezkeen zati 

kopuruak

Iraupena eta 

atsedenaldia

Sakea

Partiduko azken 

emaitza

Saskiraketa kopuruen arabera. BERDINKETAK ONARTZEN DIRA. 

EZ DA HIRUKO SASKIRATZERIK EMANGO. Azkenengo emaitzan, 

gehienez 25 puntuko diferentzia egongo da. 

Saskiraketa kopururaren arabera. Berdinketa dagoen 

kasuan 4 minutuko luzapenak jokatuko dira irabazle 

bat egon arte. (Luzapenetan zatiak kontatzen joango 

dira. Ez da hiruko saskiratzerik emango. Azken 

emaitzako diferentzia, gehienez 25 puntukoa izango da

Defentsa

Faltak

FALTA ASKO PITATUKO DIRA falta egiteko ohitura mozte aldera. 

Falta bakoitzeko ez da tiro libre bat ahalbideratuko. ZATI 

BAKOITZEKO SEIGARREN (6) FALTATIK AURRERA TIRO LIBRE 

BAT jaurtiko da. Erreboterik ez da izango tiro librean, eta baloi 

jabetza izango du falta jaso duenak. Jaurtiketa librea, saski azpitik 

lau pausotara jaurtiko da. 

FALTA ASKO PITATUKO DIRA falta egiteko ohitura 

mozte aldera. Jaurtitzen dagoenean jasotako faltagatik, 

bi jaurtiketa izango dira, bigarrena errebotearekin. Falta 

jaurtitzen ez badago, bandatik aterako da, 

bosgarrenetik aurrera (5) jaurtiketak izango dituelarik. 

Jaurtiketa libreak, saski azpitik lau pausotara jaurtiko 

dira. 

Zigorrak

Txapelketa modua EZ DAGO TXAPELKETARIK
Txapeketako irabazlea, kanporaketa bidez erabakiko 

da, final-erdi eta finalekin

Atsedenaldietan soilik egingo dira aldaketak, jokalariren batek min hartzen duenean izan ezik. Kasu hauetan, gutxien 

jokatu duen jokalaria zelairatuko da, eta ez da aktak apuntatuko.

SASKIBALOI ARAUAK ESKOLARTEKO TXAPELKETA

Gehien eta gutxiek jokatu duten jokalarien artean, gehienez zati baten aldea egon daiteke (luzapenak barne). Hau da, 

jokalari batek 6 zatiak jokatu baditu, beste guztiek 5 zati jokatu behar dituzte. 

Onartutako defentsa bakarra INDIBIDUALA DA. ZONAKAKO DEFENTSA DEBEKATUA DAGO. JOKOA ETETEN EZ BADA, 

AHAL DA PRESIOA EGIN. Jokoa eten ondoren (saskiratzea, falta, baloia zelaitik atera…) DEFENTSA NORBERAREN ZELAIAN 

HASIKO DA! ZONAKAKO DEFENTSAREN KASUAN, EDOTA LEKUZ KANPOKO PRESIOEN KASUAN, EPAILEAK ABISUA EMAN 

BEHARKO DU, BIGARREN ABISUAN 10 PUNTU KENDUKO ZAIZKIO, ETA HIRUGARREN ABISUAN PARTIDA GALDUTZAT 

EMANGO ZAIO.

Jokalari batek bost (5) falta egiten baditu, kaleratua izango da eta bere ordez, ordura arte gutxien jokatu duen jokalaria 

sartuko da (Aktan ez da apuntatuko)

7 minutuko 6 zati jokatuko dira (7*6). Atsedenaldiak minutu batekoak izango dira.

Hasierako sakea salto bideazkoa izango da. Hurrengoak, zelai erditik txandakatuz izango dira, hau da, saltoa irabazten ez 

duenak izango du hurrengo sakea, talde bakoitzak hiru zati hasiz.                                           Saskiratzeen ondorengo sakeak, 

saski azpitik izango dira.


