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SARRERA
Funtsean, Pasarelako Araudi Ofiziala Minibasketeko gaur egungo Araudian oinarrituta
dago, baina hainbat artikulu aldatu dira Saskibaloiko Araudi Ofizialeko hainbat arau
sartu direlako.
Pasarelako Araudia Minibasketeko eta Saskibaloiko araudien artekoa dela esan
daiteke; helburua zera da: kategoria batzuetako jokoa arautzea, jokalarien adina
handiegia denean Minibasketeko Araudia aplikatzeko eta txikiegia Saskibaloiko
Araudia aplikatzeko.
Beraz, Pasarelako Araudia ia-ia Minibasketekoaren
desberdintasun agerikoenak ondokoak dira: EZ
DESAGERPENA,.

berdina da; hala ere,
LEGEZKO DEFENTSEN

Hona hemen aldaturiko artikuluak:

ALDATUTAKO ARTIKULUAK
1. artikulua. PASARELA
Saskibaloiko partidua bost jokalarik osaturiko bi taldeen artean jokatzen da. Talde
bakoitzaren helburua da baloia aurkariaren saskian sartzea eta norberaren saskia
defendatzea beste taldeak baloia saskira dezan saihesteko; baloia pasatu, jaurti,
tapoia jarri eta lapurtua izan daiteke edo edozein norabidetan Izkin egin ahal izango
da; horretarako, hala ere, hona hemen ezarritako arauen mugak kontuan hartu behar
izango dira.
2. artikulua. JOKALEKUAREN NEURRIAK
Jokalekuak azalera errektangeluarra, laua eta oztoporik gabea izan behar du.
Torneo Olinpiko eta Mundu Txapelketen kasuan, neurriak ondokoak izango dira: 28
metro luze eta 15 metro zabal, muga marren barrualdearen ertzetik neurtuta.
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Gainerako txapelketen kasuan, FIBAren ordezkaritzak (esaterako Zonako Batzordea,
zonako txapelketa dagoenean) edo Federazio Nazionalak Jokalekuak ontzat emateko
baimena izango dute; horrela bada, joko zelaietako neurriak muga hauen barruan sartu
behar izango dira:
4 metro gutxiago luze eta 2 metro gutxiago zabal, betiere aldaketa hauek
proportzionalak badira.
Aurrerantzean egin beharreko joko zelai guztiak egin beharko dira FIBAko
txapelketa ofizialak egiteko eskaturiko betekizun ofizialen arabera, hau da, 28 metro
luze eta 15 metro zabal izango dira.
Sabaiak gutxienez 7 metroko altuera batera egon beharko du. Jokalekua uniformea
izango da eta modu egokian argiztatua. Argiak jokalarien ikusmenari traba ez egiteko
moduan jarri behar izango dira.
4. artikulua. ZELAIA MUGATZEKO MARRAK
Jokalekua mugatzeko marrak araudi honetan ezarritako irudien arabera trazatu behar
izango dira.
Saskibaloiko zelai arrunt batean erabilitakoen antzekoak
Minibasketaren aldean ondoko aldaketak ikus daitezke:

izango

dira

eta

a) Jaurtiketa libreetako marra taulatik 5,80 metrora dago.
b) Hiru puntuko marra existitzen da eta uztaitik zenbatuta 6,25 metroko erradio
batean kokatuko da.
5. artikulua. TAULAK
Taulak 3 zentimetroko lodiera duen egur gogorrez egingo dira edo material garden eta
egoki batez (pieza batekoak eta egurrezkoen gogortasun maila berekoak izango dira).
Torneo Olinpikoetarako eta Mundu Txapelketarako neurriak ondokoak izan beharko
dira: alderdi horizontalean 1,80 metro, 1,05 metro alderdi bertikalean eta oinarria
lurretik 2,90 metrora egongo da.
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Gainerako txapelketen kasuan, FIBAko organo eskudunak (esaterako Zonako
Batzordea, zonako txapelketa edo txapelketa kontinentalak daudenean) edo Federazio
Nazionalak (barruko txapelketak izaten direnean) taularen neurriak homologatzeko
baimena izango dute; neurriok ondoko hauek izango dira: batetik, alderdi
horizontalean 1,80 metro, alderdi bertikalean 1,20 metro eta oinarria lurretik 2,75
metrora; edo, bestetik 1,80 metro alderdi horizontalean, 1,05 metro alderdi
bertikalean eta oinarria lurretik 2,90 metrora.
Aurrerantzean egingo diren taula guztiek izan beharko dituzte Torneo Olinpiko eta
Mundu Txapelketarako ezarritako neurriak, hau da, 1,80 metro x 1,05 metrokoak
izango dira.
Aurreko azalera osoa laua izango da eta, gardena izan ezean, zuria izango da. Azalera
hau modu honetara markatuko da: uztaiaren atzean errektangulu bat trazatuko da 5
zentimetroko marra bat erabiliz. Errektangulu honetako kanpoko neurriak ondokoak
izango dira: alderdi horizontalean 59 zentimetro eta alderdi bertikalean 45
zentimetro. Errektangulu horren beheko marraren goiko ertzak uztaiaren maila
berean egon beharko du.
Taula mugak 5 zentimetroko lodiera duen marra batez zehaztuko dira. Taula gardena
bada, zuriz margotuko dira, bestela beltzez. Taulen ertzak eta horien gainean
margoturiko errektanguluak kolore berekoak izango dira.
Taulak jokalekuaren ertz bakoitzean muntatuko dira, lurraren plano perpendikular
batean, atzeko marren paraleloan. Erdiko puntuak jokalekuaren puntuetan jasotako
perpendikularretan egingo dira, atzeko marra bakoitzeko erdiko puntuaren barruko
ertzetik 1,20 metrora. Taularen euskarriek gutxienez atzeko marren kanpoko ertzetik
metro batera egon beharko dute eta kolore bizi batekoak izango dira, hondoarekin
kontrastea egiteko; modu horretara, jokalariek azarorik gabe ikusi ahal izango
dituzte.
Taulak modu honetara forratuko dira: taulen beheko alderdi osoa kuxinez estali
beharko da eta alboak ere bai, gutxienez 0,35 metroko altuera bateraino. Taularen
aurreko eta atzeko alderdietan 0,02 metroko babes bat jarri beharko da taularen
oinarritik; horren gutxieneko lodiera 0,002 metrokoa izango da. Taularen beheko
alderdiak gutxienez 0,05 metroko lodiera izango duen babes bat edukiko du.
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Euskarriak modu honetara babestuko dira: taularen atzean lurretik 2,75 metrotik
beherako altuera batean dagoen edozein euskarri-zati kuxinez estali behar izango da
beheko alderdian, taularen 0,60 metroko distantziaraino.
Taula mugigarrien euskarri guztiak kuxinez estali edo forratu behar izango dira
jokalekuari begira dagoen alderdian, betiere 2,15 metroko altueraraino.
6. artikulua. SASKIAK
Saskietan uztaiak eta sareak ere izango dira.
Uztaiak burdinazkoak izango dira; 45 zentimetroko diametro bat izango dute eta
laranjaz margotu beharko dira. Uztaien metala gutxienez 17 milimetrokoa izango da
eta gehienez 20 milimetrokoa. Beheko ertzean gako txikiak edo antzeko tresna bat
eduki ahal izango ditu, sarea esekitzeko. Uztaiak taulari lotua egon behar du modu
gogorrean, lurretik 3,05 metrora, plano horizontalean eta taularen ertz bertikalen
distantziakidea izango da. Taulen aurrealdearen eta uztaien barruko ertzaren arteko
distantziaren hurbilena 15 zentimetrokoa izango da.
Sareak kordel zurikoak izango dira, uztaietatik zintzilikatuko dira eta baloia saskitik
pasatzean une batez gelditzeko modukoak izango dira. Era berean, 40 zentimetro luze
izango dira.

7. artikulua. BALOIA.
Baloia esferikoa izango da eta laranja kolore homologatua izango du; kanpoko azala
larruzkoa, gomazkoa edo sintetikoa izango da. Zirkunferentzia ezin da 749
milimetrotik beherakoa izan, ez eta 78 zentimetrotik gorakoa ere. Pisua 567 gramotik
650era bitartekoa izango da. Aldi berean, puzteko erabiliko den aire presioa ondokoa
izango da: egurrezko lur trinko edo jokalekuaren azalaren gainean erortzen uzten
denean, betiere baloiaren beheko ertzetik neurturiko 1,80 metroko altuera batetik,
bote egin beharko du balioaren goiko ertzera neurtu beharreko 1,20 metroko
altueraraino, gutxienez, eta 1,40 metroko altueraraino, gehienez. Baloiaren josturen
edo arteken zabalera ezin izango da 0,635 zentimetrotik gorakoa izan.
Bere zelaian jokatzen duen taldeak aurrerago deskribaturiko baloi erabili bat utzi
beharko du gutxienez. Epaileak emango du baloiaren legezkotasuna ezarriko duen epai
bakarra eta jokatzeko erabili ahal izango du talde bisitariak emandako baloi bat.
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8. artikulua. EKIPO TEKNIKOA
Ondoko ekipo teknikoa behar izango da:
a) Jokorako kronometroa.
b) Jokoaren akta ofiziala.
c) Jokalari bakoitzak egindako falta kopurua adierazteko taulatxoak, 1etik 5era
bitartekoak.
d) Hutsarteak neurtzeko beste kronometroa bat.
e) Partidaren emaitza arian-arian adierazteko markagailu bat.
f) Taldeko jabetzako 24 segundoak kontrolatzeko kronometroa.
11. artikulua. KRONOMETRATZAILEA.
Kronometratzaileak joko denbora kontrolatzeko eta zati bakoitzaren amaiera
adierazteko ardura izango du.
Kronometratzaileak kronometroa gelditu behar izango du ondoko kasuotan:
a) Zati edo aparteko zati bakoitzaren amaieran.
b) Edozein arrazoi dela eta, epaileak txilibitua jotzen duenean.

22. artikulua. ALDAKETAK
Partidako aktan izena emandako jokalari bakoitzak gutxienez aldi bat jokatu beharko
du lehenengo 3 aldietan, non eta lesioagatik, kanporatzeagatik edo bost falta
egiteagatik kanporatua izan ez den.
Inork ezingo ditu lehenbiziko hiru aldiak jarraian jokatu.

46. artikulua. DEFENTSAK
Pasarelako txapelketetan baliogabetuta geratzen dira ez-legezko defentsak.
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JOKALEKUA, ARAUZKO NEURRIAK
JOKALEKUA
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EREMU MUGATUA ARAUZKO NEURRIAK
Marra guztiek 0,05 metroko zabalera izango dute.
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SASKIETARAKO ARAUZKO EUSKARRIA
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TAULEN ARAUZKO SEINALEAK

UZTAIAREN ARAUZKO NEURRIAK
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ERANSKINA
SASKIEN ETA ORDEZKOEN AULKIRAREN AUKERAKETA
Egitarauaren lehenbizi azaltzen den taldeak (etxeko taldea) aulkia eta saskia ohar
hartzailearen mahaiaren ezkerraldean izango ditu, jokalekura begira jarrita.
Hala ere, bi taldeak ados jartzen badira, ordezkoen aulkiak eta saskiak aldatu ahal
izango dituzte.
TALDEETAKO AULKIAK
Partida izan bitartean, aulkian jesartzeko baimena duten pertsonak ondokoak dira:
entrenatzailea, entrenatzailearen laguntzailea, ordezkoak eta, gehienez, ardura
desberdinak dituzten taldeko 5 laguntzaile, adibidez taldeko delegatua edo
managerra, osagilea, masajista, estatistiketako arduraduna eta interpretaria.
Talde bateko jarraitzailea izatea pribilegio bat da eta horrek erantzukizuna dakar.
Horrenbestez, talde bateko jarraitzaile baten portaera epailearen jurisdikzioaren
barruan egongo da.
Gainerako pertsonak ezin izango dira aulkian jesarri; gutxienez taldeko aulkitik bi
metroko distantzia batera eseri beharko dira.
Egoerak hala eskatzen duenean, epaileak
laguntzaileen kopurua murriztu egin dezake.

aulkian

eseri

daitezkeen

taldeko

ALDAKETAK EGITEKO JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA
Entrenatzaileak jokoan sartzeko prest egon behar den jokalariari aginduko dio
aldaketa egiteko beharrezko eserlekuan jar dadin, harik eta ohar hartzaileak seinalea
jo arte. Orduan zutunduko da eta hurreneko epaileari adieraziko dio JOKALEKUAn
sartu gura duela. Beraz, ez da zelaian sartuko, harik eta epaileak hori egiteko baimena
eman arte. Aldaketa hutsarte bat aprobetxatuz eskatzen bada, ordezkoa ohar
hartzailearen eta hurreneko epailearen aurrera aurkeztu beharko da, JOKALEKUAn
sartu baino lehenago.
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PROTESTA KASUETAN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA
Gerta daiteke talde batek bere interesei kalte egin zaiela pentsatzea, epaileak
hartutako erabakiengatik edo partidan izandako bestelako zirkunstantziengatik;
halako kasuetan, modu honetara jokatu behar izango da:
a) Gorabehera izan den une berean, jokoa gelditzen denean edo lehenengo
hutsartean, taldeko kapitainak bere iritzia azalduko dio epaileari; horretarako
baldintza bakarra zera izango da: iritzi horiek modu lasaian eta adeitsuan
egitea. Epaileak bere erabakiaren arrazoia azaldu ahal izango du eta,
beharrezkoa izanez gero, partidaren akta ikusi eta tanteoa zein joko denbora
egiaztatu ahal izango ditu. Partidaren etenaldi hau 30 segundotik gorakoa bada,
erreklamazioa egin duen taldeari hutsarte bat adjudikatuko zaio, epaileak
kontrakoa erabakitzen ez badu, oharra ontzat emanda.
b) Gerta daiteke partida bat amaitzean talde batek pentsatzea gertatukoak kalte
egin diola; halako kasuetan, kapitainak ohar hartzaileen mahaira jo beharko du
berehala eta ohar hartzaileari (eta beraren bitartez epaileari) jakinaraziko dio
bere taldeak partidaren emaitzaren aurka protestatzen duela. Beraz,
partidaren akta ofizialean sinatuko du ondoko laukian:”Kapitainaren sinadura,
protestaren kasuan”. Adierazpena baliozkoa izan dadin, taldearen ordezkari
ofizialak (entrenatzailea edo ordezkaria) idatziz baieztatu beharko du partida
amaitu eta hogei minutu igaro baino lehen.
OHARRA. Une horretatik aurrera, aktan protesta sinatu duen kirol elkarteak
Espainiako Saskibaloi Federazioko Txapelketa Batzordeari errekurtsoa aurkezteko
ezarritako epeak izango ditu.
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EPAILEEN SEINALEAK
Epaileek eta enplegatuek partida guztietarako ondo IKASI BEHAR IZANGO
DITUZTE ondoren zehaztu eta ikusten diren esku keinuak.

I

Infantilak

Pasarelako
Araudi ofiziala

I

Infantilak

Pasarelako
Araudi ofiziala

I

Infantilak

Pasarelako
Araudi ofiziala

I

Infantilak

Pasarelako
Araudi ofiziala

I

Infantilak

Pasarelako
Araudi ofiziala

I

Infantilak

Pasarelako
Araudi ofiziala

PARTIDAREN AKTA
Partidako akta ofiziala izango da Gipuzkoako Saskibaloi Federazioak hartarako
aurkeztu duena.
Aktaren originala GSFrentzat da, bigarrena irabazlearentzat eta hirugarrena
galtzailearentzat.
Partida hasi baino hogei minutu lehenago, gutxi gorabehera, ohar hartzaileak akta
modu honetara prestatu beharko da:
a) Aktaren goiburuko laukietan bi taldeetako izenak idatziko ditu. Lehenengo
taldea beti izango da etxean jokatzen duena. Zelai neutraletan egiten diren
txapelketa edo partiden kasuan, lehenengo taldea izango da programan lehengo
lekuan aipatzen dena. Lehenengo taldea “A” taldea izango da eta bigarrena “B”
taldea.
b) Partida txapelketa baten barrukoa bada, ohar hartzaileak partidaren zenbakia
adieraziko du, bai eta partidaren tokia, eguna eta ordua ere. Halaber, Epaile
nagusiaren eta bigarren epailearen izenak ere idatziko ditu.
c) Ohar hartzaileak bi taldeetako jokalarien izenak ere inskribatuko ditu. “A”
taldeak aktaren goialdean jarriko da eta “B” taldea behealdean. Lehenengo
zutabean, ohar hartzaileak jokalariaren lizentziaren zenbakia (azken hiru
zenbakiak) idatzi behar ditu; bigarren zutabean, jokalariaren izenaren inizialak
eta abizenak letra larriz; hirugarren zutabean, jokalariaren zenbakia. Taldeko
kapitaina ere adieraziko da izenaren osteko KAP inskripzioaren bitartez.
d) Talde bakoitzaren laukiaren oinean, ohar hartzaileak taldeko entrenatzailearen
izena idatziko du eta baita entrenatzailearen laguntzailearena ere.
e) Partidari hasiera eman baino hamar minutu lehenago, gutxi gorabehera,
entrenatzaileek euren adostasuna azalduko dute inskribaturiko jokalarien izen
eta zenbakien kasuan, bai eta entrenatzaileen kasuan ere; horretarako, aktan
sinatuko dute eta aldi berean adieraziko dute nortzuk izan diren partidari ekingo
dioten bost jokalariak. “A” taldeko entrenatzailea informazio hori emateko
lehenengoa izango da. Ohar hartzaileak, orduan, “X” txiki bat idatziko du
jokalariaren zenbakiaren aurrean, hirugarren zutabean, eta prozedura bera
errepikatuko du ordezko bat partidan lehen aldiz sartzen den bakoitzean.
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f) Jokalari bat arauen arabera aldatua denean, berori erregistratu behar izango da
aldatutako jokalariaren “X”-ari zirkulu bat jarriz; aldi berean, jokatzera sartuko
den jokalariari “X” bat jarriko zaio.
g) Taldeek zein saki izango duten erabaki eta gero, ohar hartzaileak “A” eta “B”
taldeetako hizkiak inskribatuko ditu lehenengo eta bigarren zatietarako
tanteoko zutabeetako goiburuetan; halaber, lehenengo zutabean (“M”aren
ezkerraldean) bere ezkerrean (ohar hartzaileen mahaiaren arabera) dagoen
saskira jaurtitzen duen taldearen hizkia inskribatuko du, eta bigarren zutabean
(“M”aren eskuinean) bere eskuinean dagoen saskira jaurtitzen duen taldearen
hizkia.
Hirugarren eta laugarren laurdenetan letrak aldatuko dira. Tanteoa berdinketarekin
amaitzen bada, ohar hartzaileak taldeetako hizkiak inskribatuko ditu aparteko
zatiaren zutabean, erdian egin beharreko biren arteko jauziaren ondoren. Berdinketa
desegiteko aparteko zati bat baino gehiago behar badira, saskiaren aldaketa
adieraziko du aparteko zatiaren azken oharraren gaineko laukian bi gezi gurutzatu
marraztuz.
Ohar hartzaileak gertaera baten minutu bat erregistratu behar duen guztietan, esate
baterako, falta, saskiratze edo jaurtiketa libre batena, hori gertatu deneko minutua
zehaztuko du. Horrela, 0,15’’ean izandako gertaera bat 1’ minutuan izan dela
adieraziko da, 3,47’’an geratutakoa 4’ minutuan izan dela adieraziko da; 19,25’’ean
jazotako gertaera bat 20’ minutuan gertatuko dela adieraziko da.
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HUTSARTE ERREGISTRATUA
Hutsarte erregistratuak modu honetara idatziko dira:
a) 1 eta 2. zatian izandako hutsarteak ezkerreko lehenengo bi laukitxoetan adieraziko
dira; 3 eta 4. zatietan izandako hutsarteak ondoko hiru laukitxoetan adierazi behar
izango dira; aparteko zatietan izandako hutsarteak ere zehaztu beharko dira
beraiei dagokien lekuan. Zati bakoitzaren edo aparteko zati bakoitzaren amaieran,
erabili ez diren laukitxoetan bi lerro gurutzatu idatziko dira.
b) Erregistraturiko hutsarte bakoitza idatzi behar izango da eman zeneko minutua
beharrezko laukitxoan zehaztuz.
FALTAK
Faltak pertsonalak, kiroltasunaren aurkakoak edo teknikoak izan daitezke; horiek
zehaztuko dira falta egiten duten jokalarien kontra.
Entrenatzaileen faltak, entrenatzailearen laguntzaileenak, ordezkoenak eta taldeko
jarraitzaileenak falta teknikoak izango dira eta entrenatzaileari ezarriko zaizkio.
Falten erregistroa modu honetara izango da:
a) Jaurtiketa librearen zigorra ez dakarren falta pertsonala inskribatuko da falta
egin deneko minutua zehaztuz.
b) Jaurtiketa libre batekin edo batzuekin zigorturiko falta pertsonala zehaztuko
da falta egin deneko minutuari koma bat jarriz.
c) Joko-denbora (minutua) zirkulu batekin inguratuz adieraziko da kiroltasunaren
kontrako falta .
d) Kanporatzeko faltari “D” bat jarriko zaio, falta egin deneko minutuaren ostean.
e) Falta teknikoa zehaztuko da falta egin deneko minutuaren ostean “T” bat jarriz.
f) Jokalari bat edo gehiagoa kanporatuak badira eta taldeko aulkiko eremua utzi
behar badute, E idatz-zatiaren araberako falta zehaztu ostean, jokalari hauen
faltetarako gordetako gainerako laukitxoen ostean, “D” bat jarri behar izango
da; ikusi ondoko adibide hau:
7 10' 12D D D
Gainera, kanporatze faltak ez dira idatziko taldeko falta modura.
Zati bakoitzaren amaieran, ohar hartzaileak trazu handiko marra bat idatziko du
erabili diren laukitxoen eta erabili ez diren laukitxoen artean. Partidaren amaieran,
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hutsik geratu diren laukitxoak ezeztatuko ditu trazu lodiko marra horizontal bat
marraztuz.
TALDEKO FALTAK
Jokalari batek falta bat egiten duen bakoitzean, falta hori pertsonala, kiroltasunaren
aurkakoa edo teknikoa izanda ere, ohar hartzaileak erregistratu behar izango dio
jokalariaren taldeari, aktan horretarako ezarritako hutsuneak erabiliz, betiere
taldearen izenaren azpian eta jokalarien izenaren gainean. Lau hutsuneko taldeak
eginda daude, zati desberdinen arabera. Ohar hartzaileak hutsune bakoitzari gurutze
bat jarriko dio, 1. zenbakitik 4.enera, taldeko jokalariek faltak egin ahala. Laugarren
falta egiten denean, ohar hartzaileak azken hutsunea erabiliko du, bertan minutua
zehaztuz. Bosgarren faltatik aurrera kirolariak jokalekutik irten egin beharko du.
EMAITZA
Ohar hartzaileak bi taldeek arian-arian lotutako tanteoen laburpen kronologikoa
idatziko du. Partidaren aktak bost zutabe ditu tanteoa apuntatzeko. Lehenengo bi
zutabeak lehenengo eta bigarren laurdenetarako erabiltzen dira eta hurrengo bi
zutabeak hirugarren eta laugarren laurdenetarako; azken zutabea erabiltzen da egon
litezkeen aparteko zatietarako.
Zutabe bakoitzak 5 hutsune bertikal izango ditu. Itzalez estali eta “M” batez
zehaztutako erdiko hutsunea minuturako gordeta dago. Ezker eta eskuinean dauden
hutsune berdinak taldeentzat dira. Lehenengo hutsunea joko zelaitik saskiratzea edo
jaurtiketa libre bat asmatu (edo huts egin) duen jokalariaren zenbakia jartzeko da.
Bigarren hutsunean, tanteoa jartzeko da, hau da, taldeak lortutako puntu guztien
zenbatekoa adierazteko, aurrekoari lortutako puntu berriak erantsiz.
Zigor berari dagozkion jaurtiketa libreak parentesi baten bitartez lotuko dira
jokalariaren zenbakiaren eta tanteoaren arteko hutsunean; halako kasuetan, ez da
beharrezkoa jokalariaren zenbakia berriro ere jartzea. Lortu ez den jaurtiketa librea
trazu labur eta horizontal batez adieraziko da behar den laukitxoan.
Hutsune horizontal bakoitzean ohar bat baino ez da jasoko. Ohar hartzaileak ondoko
jarraibide hauek ere kontuan hartu behar izango ditu:
a) 3 puntuko balioa duen tanto batek aktan erregistratu behar izango da
tanteoaren zutabean ezarritako puntuazioa zirkulu batez inguratuz.
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b) Talde batek baloia bere saskian sartzen duenean, aurkarien kapitainak sartu izan
balu bezala erregistratu behar izango da.
c) Baloia saskian sartzen ez denean lortutako puntuak saskiratzea lortzen
ahalegindu zen jokalariari emango zaizkio.
d) Zati bakoitzaren amaieran, ohar hartzaileak marra horizontal eta lodi bat
idatziko du azken oharraren azpian.
e) Hirugarren laurdena hasten denean (edo aparteko zati bat) ohar hartzaileak
zutabearen goiburuan (lehenengo hutsune horizontala) inskribatuko du lehenengo
eta bigarren laurdenak amaitutakoan lortutako tanteoa, baina bi taldeen
kokapena trukatuz.
f) Ahal den guztietan, ohar hartzaileak bere tanteoa egiaztatu behar izango du
jokalekuaren erakutsitako markagailuarekin (betiere horrelakorik egonez gero).
Bat ez badatoz eta bere tanteoa zuzena bada, beharrezko neurriak hartuko ditu
markagailua zuzendua izan dadin. Zalantzarik egonez gero edo talderen batek
zuzenketaren kontrako arrazoiak ematen baditu, Epaileari adieraziko dio baloia
gelditzen den unean partidaren erlojua eten dadin.
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EMAITZA
Zati bakoitzaren amaieran, ohar hartzaileak bi taldeek lortutako tanteoa inskribatuko
du aktaren beheko eta ezkerreko aldean dagoen atalean. Era berean, bigarren zatiko
emaitza idatziko du eta hala badagokio, aparteko zatien tanteoa ere idatzi behar
izango du. Partidaren amaieran, azken tanteoa erregistratuko du, talde irabazlearen
izena aktaren beheko eta eskuineko aldean ezarriz.
Azkenik, ohar hartzaileak partidaren akta sinatuko du eta ondoren
kronometratzaileak, 24 segundoko arauaren kontrolatzaileak, epaile nagusiak eta
bigarren epaileak sinatuko dute. Epailea izango da akta sinatuko duen azkena eta
horrelaxe emango da amaitutzat.
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Kapitainetako batek akta “protestapean” izenpetuko balu (horretarako aurreikusita
dagoen gunean, “kapitainaren sinadura kexurik izanez gero) ohar hartzailea,
kronometratzailea, 24 segundoko arauaren kontrolatzailea eta epaile laguntzailea
epaile nagusiaren esanetara geratuko dira, harik eta joateko baimena ematen dien
arte.

