
Boccia regler opsummeret på en side 

Her skitseres lige de væsentligste forskelle mellem det ”gamle” regelsæt og de ”gældende”. Det 

anbefales at klubtrænere og dommerne gør sig bekendte med hele regelsættet. Denne side er 

lavet så boccia spillerne i Danmark nemt kan orientere sig om de få nye ændringer der er lavet.  

Afsnit nr. 15 ang. regelbrud, om hvornår der gælder straffekast og udtagning af bolde det 

væsentligste afsnit for spillerne at lære. (mange af de regler er uændret og I kender dem allerede) 

1. straffekast: Største forskel er at der nu er indført en målboks lige uden om krydset. Boksen 

er 35cm x35cm. Så der hvor dommeren før dømte fejl og gav 1 point til modstanderen, så 

dømmer dommeren et straffekast i stedet for. Straffekastet tages efter alle bolde i 

omgangen er færdig. Hvis bolden kommer ind i boksen uden at røre tapen så giver det et 

point pr straffekast. 

2. Dommeren bør altid stå i siden mellem spiller og målbold, så hvis spillerne laver fejl og 

bolden skal udtages, så kan man fange bolden inden den når op til de andre bolde. 

3. Regler for spillerassistenten i U-rækken: kan stå i spillerens spillebås for at gøre følgende: 

1. Kan fortælle spilleren, når det er spillerens tur til at kaste. 

2. Kan flytte spilleren i spillebås i den rigtige retning. 

3. Fortælle hvor spilleren skal kaste.  

Assistenten kan ikke uddybe eller give mere rådgivning end de 3 ovennævnte punkter. Hvis 

det sker, gælder det. 15.5 Følgende handlinger vil resultere i tildeling af en strafbold (ref. 

15.1). Det er dommeren der vurderer om reglerne bliver fuldt. 

4. Man kan spørge dommeren om hvad scoren er, og bede om måling, ellers hvis man skal 

skubbes ind på banen. 

 

5. Spillernes bevægelse på banen: Når det er ens farve til at spille, må spiller(ne) gå ind på 

banen og se på spillet, der skal ikke spørges om lov. I U-rækken er det spilleassistenten der 

må gå ind på banen. Spillere i Klasse 2,3 og 4 kan få hjælp af dommeren ang. information 

om spillet hvis man ikke selv kan se eller komme ind på banen. Dette skal aftales med 

dommeren inden kamp. (for alle andre gælder nr. 4). 

 

6. Efter hver omgang vurderer dommeren scoren. Hvis dommeren skal måle boldene, 

inviteres spillerne (kaptajn) ind på banen. Hvis der ikke skal måles, så skal spilleren spørge 

om at komme ind på banen, hvis man som spiller ønsker at dobbelt tjekke. 

 

7. Generelt gælder det at man kun kan bruge det udstyr som er i spillebåsen fra start, og at 

man kun forbereder sit spil når det er ens tur. 


