Overordnet forskelle på
gående basket (FIBA) og
kørestolsbasket (IWBF)

Regler for dansk kørestolsbasket ﬁndes her: h p://koerestolsbasket.dk/fm-liga/
1. At skubbe bolden med sin stol, blokere bolden med sit ben eller slå med kny et næve er en fejl.
2. Ved mindre end 2 minu er, vil enhver forseelse i forbindelse med indkast være lig teknisk fejl (IWBF
17.3.3):
a. Modspillerens krop må ikke være over sidelinjen ved et indkast.
b. Hvis der er mindre end 2 meter fra væg l sidelinje skal modspilleren holde minimum 1
meters afstand.
3. Man må under ingen omstændigheder lø e sig fra sædet. De e takseres som en teknisk fejl.
4. Man må ikke fastholde modstanderen i en fastlåst posi on ved at bruge stolen som redskab.
Eksempler herpå vil være:
a. at køre ind i siden på drivhjulene med kofangeren og gør det umuligt at bevæge sig.
b. hvis man låser drivring mod drivring for at forhindre en modspiller i at bevæge sig.
5. Først over midten når HELE stolen er ovre. Dermed ikke lbagespil hvis man vender på linjen, men
derimod kan der dømmes 8 sekunder.
6. Hvis man stjæler bolden lige før midterlinjen og ender på egen banehalvdel, skal der være kontrol
over både bold og stol før der kan dømmes lbagespil.
7. Chargingzone er ikke en regel i kørestolsbasketball. Der skal derfor dømmes angrebsfejl under
kurven som alle andre steder på banen.
8. Lø e alle hjul og casters fra gulvet ved unødvendig kra (IWBF: Jumping), takseres som fejl. Kan
f.eks. ske hvis to modspillere holder en modstander.
9. Det er ikke lladt for en angribende spiller at opholde sig i forsvarets felt mens bolden er død samt
er i dommerens besiddelse. Hvis de e sker, overdrages bolden l modstanderholdet og
boldbesiddelse ski er retning. Man må først være i feltet når indspiller fra det angribende hold har
bolden i sine hænder.
10. En spiller i boldbesiddelse må ikke ramme jorden med sin kofanger. Hvis de e sker, overdrages
bolden l modstanderholdet – ligesom hvis spilleren vælter med bolden. Begge skal ses bort fra i
forbindelse med en fejl der bliver begået af modspilleren.
11. Man må ikke køre udover side- og baglinjen og sam dig opnå en fordel. Sker de e dømmes der en
teknisk fejl. De e er lfældet for både forsvarende og angribende spiller.
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