10 minutuko 4 aldi. (2 aldi zati bat) Aldien artean 2 minutuko
atsedenaldia. Zatien artean 6 minutuko atsedenaldia.
* Jokalari guztiak, gutxienez, 10 minutuko 3 lehenengo
aldietako batean parte hartuko dute.
Aldaketak atsedenaldietan eta 4. aldian zehar. Min hartu ez
gero, une horretan egin daitezke.
* Aldietako bakoitzean atezaina desberdina izando da.
* Defentsa misto eta itxiak (4:0) debekaturik daude.
Banakakoak eta irekiak (2:2) onartzen dira.
* Penaltia, jaso duen jokalariak jaurtitzen du.
* Protestatu, iraindu, gutxiespen keinuak, penalti eta baloia
beste taldearentzat.
* Erdiko sakea: epaileak airera bota eta talde bakoitzeko
jokalari banak salto egingo dute.
*Alboko sakea: jokalariak marra zapaldu. Aurkariak 2
metrotara.
* Gola jasotakoan atezainak aterako du 3 m.ko marra
zapalduz.
* Baloia atezainari pasatzea penalti da.
* EMAITZA
1.Zatia = 1. Aldia + 2. Aldia
2.Zatia= 3. Aldia + 4. Aldia
*Epaileak adierazitakoa azaldu behar du.
* Zelaiak zozketaz hautako dira.
* Denbora ez da gelditzen.
* Ez kamporaketa ezta txartelik ere.
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