
A
I 

Alebinak 
Infantilak  

Waterpoloa 
ARAUDIAREN EGOKIZAPENAK 

M 
N 

Mutilak 
Neskak 

 

 
 

 
 

1. IGERILEKUEN, ATEEN ETA BALOIEN NEURRIAK. 
1.1. Jokalekuaren neurriak. 

Igerilekua kortxo ilara batekin erdibanatu, eta 12m x 12,5m-ko bi alde eginda zabalean jokatuko 

da. 

a) Oinarrizko seinaleak 
 - "Erdiko marra": atzeko bi marretatik 6 metrora dago, jokalekuaren erdia markatuz. 

 - "Atzeko marrak": erdiko marraren paraleloak dira, hartatik sei metrora daudenak, eta 

horietatik abiatu behar dute jokalariek denbora bakoitzaren hasieran, baloia jokalekuaren 

erdira bota eta bi taldeak baloia harrapatzera doazenean. 

 - "Alboko marrak": jokalekua bi alboetatik mugatzen dute. 

 - "Penalti puntua": ate atzeko marratik lau metrora dago. 

 
2. TALDEEN OSAERA. JOKALARIAK TXANDATZEA ETA ALDATZEA. 
2.1. Taldeen osaera. 

Taldeek mistoak izan behar dute, gutxienez bi kide mutilak/neskak izango direlarik. Talde bakoitzean 

sei jokalari egongo dira, horietatik bat atezaina. 

2.2. Jokalariak aldatzea. 

Jokalariak aldatzea libre da. 

 

3. PARTIDEN IRAUPENA ETA PUNTUAKETA. 
Partiden iraupena. 

Partidan sei denbora jokatuko dira, bosna minutukoak, eta denbora batetik bestera minutu bateko 

atsedenaldia egingo da. Denbora bakoitza bukatzean taldeak alde batetik bestera aldatuko dira. 

 

4. MATERIALA ETA JANTZIAK. 
4.1. Ateen neurriak. 

Ateek waterpoloko ate txikien antzekoak izan behar dute; gutxi gorabehera 1,80m x 0,9m-koak. 

Zutoin gisara oholak edo klubak deritzona jartzea onartuko da. 

4.2.. Baloien neurriak. 

Baloiek diametroz 18-20 cm izan behar dute eta pisuz 170 g gehienez. Txikiak eta itsaskorrak 

izan behar dute. 

4.3. Jantziak. 

Taldekide guztiek kolore bereko txanoarekin jokatu behar dute. 

 

5. ARAU TEKNIKOAK. 
5.1. Partiduaren hasiera. 

Tolde bakoitzeko partaideak atzealdeko marraz kanpo egongo dira eta epaileak kronometroa abian 

jarriko du baloia igerilekuaren erdira botata. Seinale honen ondoren talde bakoitza baloiaren bila 

joango da baloiaren jabetza lortzeko. 

5.2. Azken emaitza. 

Irabazi den zati bakoitzeko tanto bat markatuko da eta honela partida gehienez 6-0 emaitzarekin 

bukatuko da. 
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5.3. Faltak. 

 - Baloia ur azpian sartzea. 

 - Jokalaria heldu, jo edo bere mugimendua mugatzea ura botaz edo gorputza urpean sarraraziz. 

- Baloiari ukabilkada ematea. (atezainak egin dezake) 

 - Baloia bi eskuz hartzea. (atezainak egin dezake) 

 - Atea mugitzea. 

 

Atetik gertu eta gol aukera garbiarekin eginiko faltak penaltiarekin zigortuko dira. 

Igerilekuan zehar eginiko edozein beste falta, kontrako taldeari baloiaren jabetza emanez 

zigortuko da. 

Kanporatutako jokalariak, igerilekua utzi, kanpaia jo eta igerilekura bueltatu behar du. 


