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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Ενώ η μπάλα είναι στην κατοχή του Α2 για επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, ένα
τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται στον προπονητή Α. Θα δικαιούται η ομάδα Β την
επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής;
ΟΧΙ
Όταν η ομάδα Α και η ομάδα Β εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση, πριν
την έναρξη του αγώνα, και οι δύο προπονητές συμφωνούν η ομάδα Α να καθίσει στον
πάγκο στα δεξιά της γραμματείας όπως επίσης να σουτάρει στο καλάθι στα δεξιά της
γραμματείας για το πρώτο ημίχρονο. Θα γίνει το αίτημα αποδεκτό;
ΝΑΙ
Με την ομάδα Α να δικαιούται την επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, ο
Α3 διαπράττει παράβαση ντρίμπλας μετά την οποία τεχνικά σφάλματα καταλογίζονται στον
Α5 και Β5. Θα επαναρχίσει ο αγώνας με επαναφορά για την ομάδα Α, λόγω
εναλλασσόμενης κατοχής;
ΟΧΙ
Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα σε προσπάθεια σουτ για καλάθι από τον Α5, καταλογίζεται
ένα σφάλμα. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και αναπηδά πάνω απ’ αυτή όταν αγγίζεται από
τον Α2. Έχει ο Α2 διαπράξει παρέμβαση στην μπάλα στη διάρκεια του σουτ;
ΝΑΙ
Ο Α8 εισέρχεται στον αγώνα ως αντικαταστάτης του Α5. Πριν το χρονόμετρο αρχίσει να
λειτουργεί μετά την αντικατάσταση, ο Α8 διαπράττει τεχνικό σφάλμα. Αυτό είναι το 5ο
σφάλμα του Α8 στον αγώνα. Ο μόνος διαθέσιμος αναπληρωματικός για την ομάδα Α είναι ο
Α5. Επιτρέπεται τώρα ο Α5 να επανέλθει στον αγώνα ως αντικαταστάτης του Α8;
ΝΑΙ
Κατά τη διάρκεια ανεπιτυχούς μοναδικής βολής που χορηγήθηκε στον Α2, παραβάσεις κατά
τη διάρκεια της ελεύθερης βολής διαπράττονται πρώτα από τον Β5 και εν συνεχεία από τον
Α5. Θα επαναρχίσει ο αγώνας με μία συμπληρωματική βολή για τον Α2;
ΟΧΙ
Κατά το εναρκτήριο jumpball μεταξύ των Α5 και Β5, η μπάλα αγγίζεται από τον Α5 κατόπιν
αγγίζει το δάπεδο μέσα στο κεντρικό κύκλο και ανακτάται από τον Β5 που βρίσκεται με τα
δύο πόδια, μέσα στο κύκλο. Στη συνέχεια ο Β5 πασάρει τη μπάλα. Οι διαιτητές
καταλογίζουν παράβαση την ενέργεια του Β5, κατά την διαδικασία του jumpball.
ΟΧΙ
Σε δύο συνεχόμενες άμυνες, ο Α3 σταματά τη μπάλα με το πόδι, στη διάρκεια πάσας
μεταξύ των παικτών της Β ομάδας. Οι διαιτητές, στον πρώτο νεκρό χρόνο, προειδοποιούν
τον παίκτη, ότι εάν επαναλάβει αυτή του την ενέργεια, θα τον χρεώσουν με τεχνική ποινή.
ΟΧΙ
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Με 25.2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνος στην 2η περίοδο, η
ομάδα Α αποκτά τον έλεγχο της μπάλας. Με 1 δευτερόλεπτο να απομένει στο ρολόι της
συσκευής των 24’’ (shot clock), ο Α1 σουτάρει. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ηχεί το σήμα
της λήξης της συσκευής των 24’’ (shot clock). Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη και μετά την
πάροδο 1.2 δευτερολέπτων, το χρονόμετρο του αγώνος ηχεί για τη λήξη του τέλους της
περιόδου. Οι διαιτητές ζητούν να διορθωθεί το χρονόμετρο του αγώνος, χορηγώντας την
επαναφορά της μπάλας στην ομάδα Β, με 1’’.2/100 του δευτερολέπτου να απομένει για την
ολοκλήρωση της περιόδου.
ΟΧΙ
Με 25.2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνος στην 2η περίοδο, η
ομάδα Α αποκτά τον έλεγχο της μπάλας. Με ένα (1) δευτερόλεπτο να απομένει στο ρολόι
της συσκευής των 24’’ (shot clock), ο Α1 σουτάρει. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ηχεί το
σήμα της λήξης της συσκευής των 24’’ (shot clock). Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη και ο
διαιτητής καταλογίζει την παράβαση με 0.8 δευτερόλεπτα να εμφανίζονται στο χρονόμετρο
του αγώνος.
ΝΑΙ
Με 25.2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνος στην 2η περίοδο, η
ομάδα Α αποκτά τον έλεγχο της μπάλας. Με 1.2’’ δευτερόλεπτα να απομένουν στο
χρονόμετρο του αγώνος και τον Α1 να έχει στο/α χέρι/α του τη μπάλα, ηχεί η κόρνα
της λήξης της συσκευής των 24’’ (shot clock). Ο διαιτητής καταλογίζει την παράβαση με το
χρονόμετρο του αγώνος να δείχνει 0.8’’. Οι διαιτητές καταλογίζουν την παράβαση των 24’’
δευτερολέπτων, διορθώνουν το χρονόμετρο και ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά για
την ομάδα Β’ με 1.2’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της περιόδου.
ΝΑΙ
Επιχειρείται μία προσπάθεια για καλάθι από τον Α1 και ενώ η μπάλα είναι στον αέρα ηχεί η
συσκευή των 24’. Η μπάλα αγγίζει το ταμπλό και έπειτα κυλά στο πάτωμα, όπου αγγίζεται
από τον B1 και στη συνέχεια από τον A2 και ελέγχεται τελικά από τον B2. Οι
διαιτητές καταλογίζουν παράβαση 24’’.
ΝΑΙ
Στη διάρκεια μίας προσπάθειας για καλάθι από τον A1 η μπάλα αγγίζει το ταμπλό, αλλά όχι
τη στεφάνη. Στη διεκδίκηση του ριμπάουντ, η μπάλα αγγίζεται, αλλά δεν ελέγχεται από
τον B1, και μετά ο A2 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας. Αυτή τη στιγμή ηχεί η συσκευή
των 24”. Οι διαιτητές αγνοούν την παράβαση των 24’’ καθώς ο Α2 κέρδισε τον έλεγχο της
μπάλας.
ΟΧΙ
Στο τέλος μιας περιόδου 24”, ο A1 σουτάρει. Το σουτ μπλοκάρεται νόμιμα από τον B1 και
έπειτα ηχεί η συσκευή των 24”. Μετά τη κόρνα της λήξης των 24”, ο B1 διαπράττει
προσωπικό σφάλμα εναντίον του A1 που βρίσκεται ακόμη σε προσπάθεια για καλάθι. Ο Α1
θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.
ΟΧΙ
Η μπάλα είναι στον αέρα μετά από σουτ για καλάθι του Α1 όταν ηχεί η συσκευή των 24”. Η
μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη, και αμέσως μετά καταλογίζεται ταυτόχρονο κράτημα της
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μπάλας από τους A2 και B2. Οι διαιτητές συνεχίζουν τον αγώνα, σύμφωνα με το βέλος της
εναλλασσόμενης κατοχής.
ΟΧΙ
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Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ο χρόνος των 24” ολοκληρώνεται.
Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη, και αμέσως μετά αυτή αγγίζει τον Β4 που βρίσκεται εντός
του αγωνιστικού χώρου και καταλήγει εκτός ορίων. Η επαναφορά θα χορηγηθεί στην ομάδα
Α, από το πλησιέστερο σημείο εξόδου της μπάλας.
ΟΧΙ
Κοντά στη λήξη της περιόδου των 24” ο Α1 πασάρει άστοχα προς τον Α2 (και οι δύο
παίκτες είναι στο εμπρός γήπεδο) και η μπάλα κυλά στο πίσω γήπεδο της Α. Πριν ο Β1
αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας, με ελεύθερο το διάδρομο προς το καλάθι, ηχεί η κόρνα
της συσκευής των 24”. Οι διαιτητές σταματούν τον αγώνα και χορηγούν την μπάλα στην
ομάδα Β, για επαναφορά από το πλησιέστερο σημείο της διακοπής.
ΟΧΙ
Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας με 10 δευτερόλεπτα να υπολείπονται για την
συμπλήρωση των 24”, όταν καταλογίζεται ταυτόχρονο κράτημα της μπάλας. Μια
επαναφορά εκτός ορίων λόγω εναλλασσόμενης κατοχής χορηγείται στην ομάδα Α η οποία
θα έχει στη διάθεσή της μόνο 10 δευτερόλεπτα εναπομείναντα χρόνο από την περίοδο των
24’’.
ΝΑΙ
Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας με 10 δευτερόλεπτα να υπολείπονται για την
συμπλήρωση των 24”, όταν καταλογίζεται ταυτόχρονο κράτημα της μπάλας. Μια
επαναφορά εκτός ορίων λόγω εναλλασσόμενης κατοχής χορηγείται στην ομάδα Β η οποία
θα έχει στη διάθεσή της νέα 14 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεσης.
ΟΧΙ
Ο Α1 στο πίσω γήπεδο της ομάδας του επιχειρεί μία πάσα αιφνιδιασμού στον Α2 που
βρίσκεται στο εμπρός γήπεδο. Ο Β1, στο εμπρός γήπεδο της ομάδας του (πίσω γήπεδο της
Α) πηδά και παρεμβάλλεται στην πάσα ενώ βρίσκεται στον αέρα, αποκτά το έλεγχό της και
κατόπιν προσγειώνεται με τα δύο πόδια στο πίσω του γήπεδο. Οι διαιτητές καταλογίζουν
παράβαση μπρός πίσω.
ΟΧΙ
Ο Α1 στο πίσω γήπεδο της ομάδας του επιχειρεί μία πάσα αιφνιδιασμού στον Α2 που
βρίσκεται στο εμπρός γήπεδο. Ο Β1, στο εμπρός γήπεδο της ομάδας του (πίσω γήπεδο της
Α) πηδά και παρεμβάλλεται στην πάσα ενώ βρίσκεται στον αέρα, αποκτά το έλεγχό της και
κατόπιν προσγειώνεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση
μπρός πίσω.
ΟΧΙ
Ο Α1 στο πίσω γήπεδο της ομάδας του επιχειρεί μία πάσα αιφνιδιασμού στον Α2 που
βρίσκεται στο εμπρός γήπεδο. Ο Β1, στο εμπρός γήπεδο της ομάδας του (πίσω γήπεδο της
Α) πηδά και παρεμβάλλεται στην πάσα ενώ βρίσκεται στον αέρα, αποκτά το έλεγχό της και
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προσγειώνεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή και κατόπιν ντριμπλάρει ή πασάρει τη μπάλα
στο πίσω γήπεδο. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρός πίσω.
ΟΧΙ
Στο εναρκτήριο jump-ball της 1ης περιόδου μεταξύ των Α1 και Β1, η μπάλα έχει αγγιχθεί
νόμιμα όταν ο Α2 πηδά από το εμπρός γήπεδο της Α, αποκτά την κατοχή της μπάλας ενώ
βρίσκεται στον αέρα και προσγειώνεται με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο της Α. Οι
διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρός πίσω.
ΟΧΙ
Στο εναρκτήριο jump-ball της 1ης περιόδου μεταξύ των Α1 και Β1, η μπάλα έχει αγγιχθεί
νόμιμα όταν ο Α2 πηδά από το εμπρός γήπεδο της Α, αποκτά την κατοχή της μπάλας ενώ
βρίσκεται στον αέρα και προσγειώνεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή. Οι διαιτητές
καταλογίζουν παράβαση μπρός πίσω.
ΟΧΙ
Στο εναρκτήριο jump-ball της 1ης περιόδου μεταξύ των Α1 και Β1, η μπάλα έχει
αγγιχθεί νόμιμα όταν ο Α2 πηδά από το εμπρός γήπεδο της Α, αποκτά την κατοχή της
μπάλας ενώ βρίσκεται στον αέρα, προσγειώνεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή και κατόπιν
ντριμπλάρει ή πασάρει τη μπάλα στο πίσω γήπεδο. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση
μπρός πίσω.
ΟΧΙ
Ο Α1 που επαναφέρει τη μπάλα από εκτός ορίων, στο εμπρός γήπεδο της Α, προσπαθεί να
πασάρει τη μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδά από το πίσω γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι στον
αέρα και προσγειώνεται με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο της Α. Οι διαιτητές καταλογίζουν
παράβαση μπρός πίσω.
ΝΑΙ
Ο Α1 που επαναφέρει τη μπάλα από εκτός ορίων, στο εμπρός γήπεδο της Α, προσπαθεί να
πασάρει τη μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδά από το πίσω γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι στον
αέρα και προσγειώνεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή. Οι διαιτητές καταλογίζουν
παράβαση μπρός πίσω.
ΝΑΙ
Ο Α1 που επαναφέρει τη μπάλα από εκτός ορίων, στο εμπρός γήπεδο της Α, προσπαθεί να
πασάρει τη μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδά από το πίσω γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι στον
αέρα, προσγειώνεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή και κατόπιν ντριμπλάρει ή
πασάρει τη μπάλα στο πίσω γήπεδο. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρός πίσω.
ΝΑΙ
Ο Α1 είναι σε θέση ιππαστί για την έναρξη της 2ης περιόδου και πασάρει τη μπάλα στον
Α2. Ο Α2 πηδά από το δικό του εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι στον αέρα και
προσγειώνεται με τα δύο πόδια στο δικό του πίσω γήπεδο. Oι διαιτητές θεωρούν την
ενέργεια της Α ομάδας νόμιμη.
ΟΧΙ
Ο Α1 είναι σε θέση ιππαστί για την έναρξη της 2ης περιόδου και πασάρει τη μπάλα στον
Α2. Ο Α2 πηδά από το δικό του εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι στον αέρα,
προσγειώνεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή. Οι διαιτητές δεν καταλογίζουν αρχικά καμία
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παράβαση περιμένοντας να δουν πρώτα την κίνηση του Α2 και να αποφασίσουν αναλόγως.
ΟΧΙ
Ο Α1 είναι σε θέση ιππαστί για την έναρξη της 2ης περιόδου και πασάρει τη μπάλα στον
Α2. Ο Α2 πηδά από το δικό του εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι στον αέρα,
προσγειώνεται
ιππαστί στην κεντρική γραμμή και κατόπιν ντριμπλάρει ή πασάρει
την μπάλα στο δικό του πίσω γήπεδο. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση εμπρός - πίσω
για την ομάδα Α.
ΝΑΙ
Στη διάρκεια της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής από τον Α1, προτού η μπάλα
αγγίξει τη στεφάνη, ο B1 φθάνει μέσω του καλαθιού και έρχεται σε επαφή με τη μπάλα
αποτρέποντας την είσοδό της σε αυτό. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση την ενέργεια
του Β1 κατακυρώνουν 1 πόντο υπέρ του Α1 και επιπλέον μία τεχνική ποινή καταλογίζεται
στον B1.
ΝΑΙ
Στη διάρκεια της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής από τον Α1, μετά που η μπάλα
έχει αγγίξει τη στεφάνη και έχει ακόμη την πιθανότητα να μπει στο καλάθι, ο B1
φθάνει μέσω του καλαθιού και έρχεται σε επαφή με τη μπάλα αποτρέποντας την είσοδό
της σε αυτό. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση την ενέργεια του Β1 κατακυρώνουν
1 πόντο υπέρ του Α1 και δεν καταλογίζουν καμία επιπλέον ποινή στον Β1 για την ενέργειά
του αυτή.
ΝΑΙ
Η μπάλα είναι επάνω από τη στεφάνη ως αποτέλεσμα μίας πάσας από τον Α1 όταν ο B1
φθάνει μέσω του καλαθιού και έρχεται σε επαφή με τη μπάλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν
ως παράβαση την ενέργεια του Β1 και στην ομάδα Α θα πιστωθούν 2 ή 3 πόντοι.
ΝΑΙ
Μετά από την τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή από τον A1 η μπάλα αγγίζει τη
στεφάνη και αναπηδά επάνω από αυτό. Ο Β1 προσπαθεί να την κτυπήσει διώχνοντάς την
μακριά, αλλά η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Η μπάλα έχει αγγιχτεί νόμιμα από τον Β1.
Στην ομάδα Α πιστώνονται 2 πόντοι.
ΝΑΙ
Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και η μπάλα στην ανοδική της πορεία αγγίζεται από
τον Α2 ή τον Β2. Στην προς τα κάτω πτήση της προς το καλάθι η μπάλα αγγίζεται από τον
Α3. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως παράβαση την ενέργεια του Α3. Η μπάλα απονέμεται
στην ομάδα Β για επαναφορά εκτός ορίων από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων
βολών.
ΝΑΙ
Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και η μπάλα στην ανοδική της πορεία αγγίζεται από
τον Α2 ή τον Β2. Στην προς τα κάτω πτήση της προς το καλάθι η μπάλα αγγίζεται από τον
Β3. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως παράβαση την ενέργεια του Β3. Δύο -2- ή τρείς –
3- πόντοι πιστώνονται στην ομάδα Α.
ΝΑΙ
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Ο A1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι 3 πόντων κοντά στο τέλος του παιχνιδιού. Ενώ η
μπάλα είναι στον αέρα η κόρνα του αγώνος ηχεί για το τέλος του παιχνιδιού. Μετά από την
κόρνα, ο B1 κάνει τη στεφάνη ή το ταμπλό να δονηθεί και επομένως, σύμφωνα με την κρίση
του διαιτητή, η μπάλα αποτρέπεται από το να μπει στο καλάθι. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως
παράβαση την ενέργεια του Β1 και πιστώνουν 3 πόντους στην ομάδα Α.
ΝΑΙ
Σε προσπάθεια για καλάθι του Α1 και ενώ η μπάλα είναι στην καθοδική της πορεία
και ακριβώς επάνω από το επίπεδο της στεφάνης, αγγίζεται ταυτοχρόνως από τους Α2 και
Β2. Η μπάλα ακολούθως μπαίνει στο καλάθι. Οι διαιτητές πιστώνουν δύο ή τρεις πόντους
υπέρ της Α ομάδας.
ΟΧΙ
Σε προσπάθεια για καλάθι του Α1 και ενώ η μπάλα είναι στην καθοδική της πορεία
και ακριβώς επάνω από το επίπεδο της στεφάνης, αγγίζεται ταυτοχρόνως από τους Α2 και
Β2. Η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι και οι διαιτητές πιστώνουν δύο ή τρεις πόντους υπέρ
της Α ομάδας.
ΟΧΙ
O A1 επιχειρεί jump σουτ που ξεκινά έξω από την ημικυκλική περιοχή μη
καταλογισμού επιθετικού σφάλματος και πέφτει πάνω στο Β1 που είναι σε επαφή με την
ημικυκλική περιοχή. Οι διαιτητές θεωρούν την ενέργεια του Α1 ως νόμιμη καθώς ο
κανόνας μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος στην ημικυκλική περιοχή, θα εφαρμόζεται.
ΝΑΙ
Ο Α1 ντριμπλάρει κατά μήκος της τελικής γραμμής και μετά που έχει φτάσει στη
περιοχή πίσω από το ταμπλό, πηδά διαγώνια ή πίσω και πέφτει (charge) στον Β1 που έχει
μία νόμιμη θέση άμυνας και είναι σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή. Οι διαιτητές δεν
εφαρμόζουν τον κανόνα μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος στην ημικυκλική περιοχή
και καταλογίζουν ω επιθετικό σφάλμα την ενέργεια του Α1.
ΝΑΙ
Το σουτ του Α1 για καλάθι, αγγίζει τη στεφάνη και μία περίπτωση διεκδίκησης της
μπάλας (rebound) συμβαίνει. Ο Α2 πηδά στον αέρα, πιάνει τη μπάλα και κατόπιν πέφτει
στον Β1 που βρίσκεται σε μία νόμιμη θέση άμυνας και είναι σε επαφή με την ημικυκλική
περιοχή. Οι διαιτητές καταλογίζουν επιθετικό σφάλμα την ενέργεια του Α2.
ΝΑΙ
Ο Α1 κινείται (κάνει drive) προς το καλάθι και βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι. Αντί
να ολοκληρώσει το σουτ για καλάθι, ο Α1 πασάρει τη μπάλα στον Α2 που τον ακολουθεί. Ο
Α1 κατόπιν πέφτει στον Β1 που βρίσκεται σε επαφή με την περιοχή μη καταλογισμού
επιθετικού σφάλματος. Την ίδια περίπου χρονική στιγμή ο Α2, με τη μπάλα στα χέρια του
βρίσκεται σε απευθείας drive προς το καλάθι σε μία προσπάθεια για να σκοράρει. Οι
διαιτητές καταλογίζουν ως επιθετικό σφάλμα την ενέργεια του Α1.
ΝΑΙ
Ο Α1 κινείται (κάνει drive) προς το καλάθι και βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι. Αντί
να ολοκληρώσει το σουτ για καλάθι, ο Α1 πασάρει τη μπάλα στον Α2 που στέκεται στη
γωνία του αγωνιστικού χώρου. Ο Α1 κατόπιν πέφτει πάνω στον Β1 που βρίσκεται σε
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επαφή με την περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος. Οι διαιτητές εφαρμόζοντας
τον κανόνα μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος, θεωρούν ως νόμιμη την ενέργεια του
Α1.
ΝΑΙ
Η ομάδα Β διαπράττει παράβαση οκτώ (8) δευτερολέπτων. Το χρονόμετρο του αγώνος
δείχνει 1.50’’ για τη λήξη της 4 ης περιόδου. Η ομάδα Α παίρνει τάιμ άουτ. Η επαναφορά
της μπάλας θα γίνει από την γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΟΧΙ
Στη διάρκεια της προσπάθειας για καλάθι του Α3, ο 1 ος διαιτητής καταλογίζει σφάλμα
κατά του Β3 που τον μαρκάρει ενώ ο 2 ος διαιτητής παράβαση βημάτων. Ο Α3
ολοκληρώνει την προσπάθειά του και σκοράρει. Το καλάθι θα μετρήσει καθώς υπερισχύει η
γνώμη του 1 ου διαιτητή.
ΟΧΙ
Ο Α4 στα δύο πρώτα λεπτά του αγώνος έχει διαπράξει δύο (2) αντιαθλητικά σφάλματα. Ο
παίκτης μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρις ότου συμπληρώσει τα πέντε ατομικά
σφάλματα που δικαιούται.
ΟΧΙ
Οι Α1 και Β1 σπρώχνονται εκατέρωθεν στην προσπάθεια τους να καταλάβουν μια καλύτερη
θέση μέσα στην ρακέτα ενώ η μπάλα ντριμπλάρεται από τον Α4. Οι διαιτητές καταλογίζουν
σφάλμα. Το χρονόμετρο των 24’’ δείχνει 17’’ υπόλοιπο. Το σφάλμα λογίζεται ως διπλό και
μετά τον καταλογισμό των σφαλμάτων στους παίκτες, ο αγώνας θα συνεχιστεί με
επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή για την ομάδα Α με υπολειπόμενο
χρόνο17’’.
ΝΑΙ
Μετά από διεκδίκηση ριμπάουντ, ο Α1 προσβάλει βρίζει τον Β1 ο οποίος αντιδρά και
τον κτυπά με γροθιά. Οι διαιτητές χρεώνουν τους εμπλεκόμενους παίκτες με διπλό σφάλμα.
ΟΧΙ
Στην προσπάθεια για κατάκτηση μιας ελεύθερης θέσης, και ενώ η μπάλα είναι στα χέρια του
Α4, ο Β1 σπρώχνει τον Α1 και καταλογίζεται ένα προσωπικό σφάλμα
(5 ο ομαδικό για
την ομάδα Β). Ο Α1 σχεδόν στον ίδιο χρόνο, κτυπά τον Β1 με τους αγκώνες τους και
καταλογίζεται ένα αντιαθλητικό σφάλμα. Οι διαιτητές χορηγούν 2 βολές υπέρ του Α1 και
κατόπιν 2 βολές στον Β1 και επαναφορά της μπάλας για την ομάδα Β από την κεντρική
γραμμή του γηπέδου σε θέση ιππαστί.
ΟΧΙ
Οι Α1 και Β1 σπρώχνονται εκατέρωθεν και προσωπικά σφάλματα καταλογίζονται.
Αυτό είναι το 2ο ομαδικό για την ομάδα Α και το 5ο ομαδικό για την ομάδα Β σε
αυτή την περίοδο. Οι διαιτητές χορηγούν 2 βολές στον Α1 και το παιχνίδι συνεχίζεται
κανονικά.
ΟΧΙ
Σε προσπάθεια για καλάθι του Α3 και ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, οι
διαιτητές καταλογίζουν διπλό σφάλμα στους Α4 και Β5. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Δ.Κ.Ε.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Δ.Κ.Ε.)
ος

Γραφεία : Σικελίας 6 (2 όροφος) - Αθήνα 117 41

Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797

Α.Φ.Μ.: 090179329 - Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΑΘΗΝΩΝ
Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Δύο πόντοι θα πιστωθούν στον Α3 και ο αγώνας θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα
Β από την τελική γραμμή.
ΝΑΙ
Σε προσπάθεια για καλάθι του B5 και ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, οι
διαιτητές καταλογίζουν διπλό σφάλμα στους Α3 και Β2. Η μπάλα αναπηδά στο στεφάνη και
δεν καταλήγει στο καλάθι. Οι διαιτητές καταλογίζουν jump-ball και χορηγούν τη μπάλα
σύμφωνα με το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής από το πλησιέστερο σημείο που έγινε το
διπλό σφάλμα.
ΝΑΙ
Ο Α5 είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα από εκτός ορίων στο δικό του πίσω γήπεδο,
όταν οι διαιτητές καταλογίζουν διπλό σφάλμα στους Α3 και Β3 οι οποίοι αλληλοαπωθούνται για την κατάληψη μιας θέσης κοντά στην ρακέτα στο εμπρός γήπεδο της Α
ομάδας. Μετά των καταλογισμό των ποινών, ο αγώνας θα συνεχιστεί με επαναφορά από την
ομάδα Α στο αρχικό σημείο επαναφοράς, στο δικό της πίσω γήπεδο.
ΟΧΙ
Σε προσπάθεια για σουτ, ο Α1 έχει τη μπάλα στα δύο του χέρια του όταν
καταλογίζεται υπέρ του σφάλμα από τον Β1. Στη συνέχεια ο Α1 πασάρει στον Α2.
Οι διαιτητές χορηγούν δύο ή τρείς βολές αντίστοιχα.
ΟΧΙ
Ο Α1 ευρισκόμενος στον περιοριστικό χώρο για περισσότερο από τρία (3) δευτερόλεπτα,
κινείται εκτός ορίων από την τελική γραμμή με σκοπό να αποφύγει μια παράβαση 3
δευτερολέπτων και επανέρχεται στον περιοριστικό χώρο. Ο Α1 έχει διαπράξει παράβαση.
ΝΑΙ
Με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι της συσκευής των 24άρων, ο Α1 σουτάρει για
καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται από τον Β2 στον
Α2. Αυτό είναι το 2ο ομαδικό σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο. Η μπάλα στη
συνέχεια δεν ακουμπά τη στεφάνη. Οι διαιτητές αγνοούν το σφάλμα και καταλογίζουν
παράβαση 24άρων δευτερολέπτων.
ΟΧΙ
Με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι της συσκευής των 24”, ο Α1 σουτάρει
για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται από τον Β2
στον Α2. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο. Η μπάλα
στη συνέχεια δεν ακουμπά τη στεφάνη. Οι διαιτητές αγνοούν το σφάλμα και καταλογίζουν
παράβαση 24άρων δευτερολέπτων.
ΟΧΙ
Μετά από αμυντικό ριμπάουντ ο Α1 θέλει να πασάρει τη μπάλα στον Α2. Ο Β1 κτυπά
τη μπάλα μακριά από τα χέρια του Α1. Η μπάλα κατόπιν κτυπά τη στεφάνη και πιάνεται από
τον Β2. Η ομάδα Β θα έχει μία νέα περίοδο 24”.
ΝΑΙ
Ο Α1 σουτάρει για καλάθι με έξι (6) δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι της
συσκευής των 24’’. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη, αναπηδά και ο Α2 αποκτά τον έλεγχό της
μπάλας στο πίσω του γήπεδο. Κατόπιν καταλογίζεται σφάλμα του Β1 στον Α2. Αυτό είναι
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το 3ο ομαδικό σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με
επαναφορά για την ομάδα Α από το πίσω γήπεδό της με νέα περίοδο 24’’.
ΝΑΙ
Με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι της συσκευής των 24”, ο Α1 σουτάρει
για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται από τον Β2
στον Α2. Αυτό είναι το 2ο ομαδικό σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο. Η μπάλα
στη συνέχεια δεν ακουμπά τη στεφάνη. Οι διαιτητές αγνοούν το σφάλμα και καταλογίζουν
παράβαση 24άρων δευτερολέπτων.
ΟΧΙ
Ο Α1 ντριμπλάρει από το πίσω του γήπεδο, στο εμπρός. Έχοντας και τα δύο πόδια στο
δικό του εμπρός γήπεδο, συνεχίζει να ντριμπλάρει τη μπάλα στο πίσω γήπεδό του. Κατόπιν η
μπάλα αγγίζει το πόδι του και αναπηδά στο δικό του πίσω γήπεδο όπου ο Α2 ξεκινά μία
ντρίμπλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρος – πίσω για την ομάδα Α.
ΟΧΙ
Ο Α1 στο δικό του πίσω γήπεδο πασάρει τη μπάλα στον Α2 που είναι στο δικό του εμπρός
γήπεδο. Ο Α2 αγγίζει τη μπάλα η οποία επιστρέφει στον Α1 που είναι ακόμη στο δικό του
πίσω γήπεδο. Νόμιμη ενέργεια.
ΝΑΙ
Ο Α1 ντριμπλάρει στο δικό του εμπρός γήπεδο κοντά στην κεντρική γραμμή όταν ο
Β1 κτυπά (tap) τη μπάλα στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας. Ο Α1 και με τα δύο πόδια ακόμη
στο εμπρός γήπεδο, συνεχίζει να ντριμπλάρει τη μπάλα η οποία αναπηδά στο δικό του πίσω
γήπεδο. Νόμιμη ενέργεια.
ΝΑΙ
Ο Α1 στο δικό του πίσω γήπεδο πασάρει τη μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδά από το δικό του
εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι ακόμη στον αέρα και προσγειώνεται με τα δύο
του πόδια στο πίσω γήπεδο. Παράβαση για την ομάδα Α για παράνομη επιστροφή της
μπάλας στο πίσω γήπεδο (μπρός πίσω).
ΝΑΙ
Ο Β1 στο δικό του πίσω γήπεδο πασάρει τη μπάλα στον Β2. Ο Β2 πηδά από το δικό του
εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι ακόμη στον αέρα και προσγειώνεται αγγίζοντας
την κεντρική γραμμή. Παράβαση για την ομάδα Β για παράνομη επιστροφή της μπάλας στο
πίσω γήπεδο (μπρός πίσω).
ΝΑΙ
Ο Α4 στο δικό του πίσω γήπεδο πασάρει τη μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδά από το δικό του
εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι ακόμη στον αέρα και προσγειώνεται αγγίζοντας
την κεντρική γραμμή. Νόμιμη ενέργεια.
ΟΧΙ
Ταυτόχρονα με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου ο 3ος διαιτητής χρεώνει με τεχνική ποινή των
Α3. Μετά την εκτέλεση της μίας ελεύθερης βολής για την ομάδα Β, ο 3ος διαιτητής είναι
αυτός που θα εγχειρίσει τη μπάλα ιππαστί σε παίκτη της ομάδας Β, για την έναρξη της 4ης
περιόδου.
ΟΧΙ
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Ο διαιτητής καταλογίζει σφάλμα κατά του Α1 σε μια εύστοχη προσπάθεια του Β2. Πριν
την εκτέλεση της βολής, ο Β2 προσβάλλει λεκτικά τον Α1 και καταλογίζεται εις βάρος του
μία τεχνική ποινή. Οι εκατέρωθεν βολές (μία για την Β και μία για την Α ομάδα)
διαγράφονται και ο αγώνας θα συνεχιστεί με την χορήγηση της τελευταίας χρονικά κατοχής
για την ομάδα Α, από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου.
ΟΧΙ
Ο A1 εκτελεί προσπάθεια 3 πόντων. Η μπάλα αναπηδά στο καλάθι όταν ο Α2 γραπώνει το
καλάθι και κτυπά τη μπάλα μέσα σε αυτό. Οι διαιτητές καταλογίζουν 2 πόντους στην
προσπάθεια του Α2.
ΟΧΙ
Ο A5 εκτελεί προσπάθεια 3 πόντων. Η μπάλα αναπηδά στο καλάθι όταν ο Β1 γραπώνει το
καλάθι και κτυπά τη μπάλα μακριά από το καλάθι. Οι διαιτητές καταλογίζουν 3 πόντους για
την ομάδα Α.
ΝΑΙ
Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι. Ενώ η μπάλα γυρίζει περιμετρικά της στεφάνης και
ένα ελάχιστο τμήμα της είναι κάτω από το όριο της στεφάνης, ο Β1 αγγίζει τη μπάλα.
Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση παρέμβασης (basket interference) και πιστώνουν δύο ή
τρείς πόντους στην ομάδα Α.
ΝΑΙ
Ο Α1 ντριμπλάρει με τον Β1 να τον μαρκάρει. Ο Α1 ξαφνικά κάνει μία απότομη κίνηση
του κεφαλιού του δίνοντας την εντύπωση ότι του έχει γίνει σφάλμα από τον Β1. Στην ίδια
φάση, ο Α1 επιπλέον πέφτει στο έδαφος δίνοντας την εντύπωση ότι έχει σπρωχτεί από τον
Β1. Οι διαιτητές καταλογίζουν τεχνική ποινή στον Α1.
ΝΑΙ
Ο Α1 ντριμπλάρει με τον Β1 να τον μαρκάρει. Ο Α1 ξαφνικά κάνει μία απότομη κίνηση
του κεφαλιού του δίνοντας την εντύπωση ότι του έχει γίνει σφάλμα από τον Β1. Στην ίδια
φάση, ο Β2 πέφτει στο έδαφος δίνοντας την εντύπωση ότι έχει σπρωχτεί από τον Α2. Οι
διαιτητές κάνουν την ώρα του παιχνιδιού την χαρακτηριστική κίνηση-σήμα «σήκω¨, δύο
φορές και στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού οι παρατηρήσεις θα δοθούν στους Α1
και Β2 και στους δύο προπονητές.
ΝΑΙ
Mε έντεκα (11) δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη των 24άρων, ο Α4 σουτάρει,
η μπάλα κτυπά (μόνο) στο ταμπλό και επιστρέφει στο πίσω γήπεδο όπου και ανακτάται από
τον Α3. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρός πίσω για την ομάδα Α.
ΟΧΙ
Ενώ ο Α1 ντριμπλάρει προς το αντίπαλο καλάθι σε εξέλιξη αιφνιδιασμού και δεν
υπάρχει κανείς αμυνόμενος παίκτης μεταξύ του Α1 και του αντίπαλου καλαθιού, ο Β1
προκαλεί παράνομη επαφή στον Α1 από πίσω και ένα σφάλμα καταλογίζεται. Οι διαιτητές
καταλογίζουν αντιαθλητικό σφάλμα.
ΝΑΙ
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Τελειώνοντας τον αιφνιδιασμό του ο Α1 ξεκινά προσπάθεια για καλάθι όταν ο Β1 έρχεται
σε επαφή με τον βραχίονά του από πίσω, προσπαθώντας να μπλοκάρει τη μπάλα. Οι
διαιτητές καταλογίζουν ως αντιαθλητικό σφάλμα, την ενέργεια του Β1.
ΟΧΙ
Τελειώνοντας τον αιφνιδιασμό του ο Α4 ξεκινά προσπάθεια για καλάθι όταν ο Β5
προκαλεί υπερβολικά σκληρά επαφή στον βραχίονα του σουτέρ. Οι διαιτητές καταλογίζουν
ως αντιαθλητικό σφάλμα, την ενέργεια του Β1.
ΝΑΙ
Σε μια διεκδίκηση για ριμπάουντ, ο Α4 διαπράττει το 4 ο ομαδικό σφάλμα για την ομάδα
Α στην συγκεκριμένη περίοδο. Κατόπιν, διαμαρτυρόμενος για τον καταλογισμό
του σφάλματος απευθύνεται με ασέβεια στο διαιτητή ο οποίος και τον χρεώνει με τεχνική
ποινή. Ο αγώνας συνεχίζεται με την εκτέλεση τριών (3) ελευθέρων βολών και κατοχή
για την ομάδα Β.
ΟΧΙ
Μετά από ριμπάουντ, ο Α1 προσβάλει λεκτικά (βρίζει) τον Β1 και αυτός αντιδρά και
τον κτυπά (τον Α1) με γροθιά. Οι διαιτητές καταλογίζουν ένα διπλό σφάλμα.
ΟΧΙ
Στην προσπάθεια για κατάκτηση μιας ελεύθερης θέσης, ο Β1 σπρώχνει τον Α1 που έχει
αποκτήσει το ριμπάουντ και καταλογίζεται ένα προσωπικό σφάλμα. Ο Α1 σχεδόν στον ίδιο
χρόνο, αντιδρά, κτυπά τον Β1 με τους αγκώνες τους και καταλογίζεται ένα αντιαθλητικό
σφάλμα. Αυτό είναι ένα διπλό σφάλμα. Καθώς η ομάδα Α είχε τον έλεγχο της μπάλας τη
στιγμή που καταλογίστηκε το διπλό σφάλμα, το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για
την ομάδα Α από το πλησιέστερο σημείο της καταστρατήγησης.
ΝΑΙ
Σε μια διεκδίκηση της μπάλας, και ενώ η μπάλα είναι στην κατοχή της ομάδας Β, οι Α1
και Β1 σπρώχνονται εκατέρωθεν και ατομικά προσωπικά σφάλματα καταλογίζονται. Αυτό
είναι το 2ο ομαδικό για την ομάδα Α και το 5 ο ομαδικό για την ομάδα Β σε αυτή την

περίοδο. Αυτό είναι ένα διπλό σφάλμα. Καμία βολή δεν θα χορηγηθεί. Το παιχνίδι θα
συνεχιστεί με κατοχή για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο που έγινε το διπλό
σφάλμα.
ΝΑΙ
Ο Α1 ντριμπλάρει με τον Β1 να τον μαρκάρει. Ο Α1 ξαφνικά κάνει μία απότομη κίνηση
του κεφαλιού του δίνοντας την εντύπωση ότι του έχει γίνει σφάλμα από τον Β1 ενώ ο Β2,
στην ίδια φάση, πέφτει στο έδαφος δίνοντας την εντύπωση ότι έχει σπρωχτεί από τον Α2. Οι
διαιτητές καταλογίζουν αυτομάτως από μία τεχνική ποινή στους Α1 και Β1 για «θέατρο».
ΟΧΙ
Ο Α5, τινάζεται χωρίς λόγο ή μετά από ασήμαντη επαφή, προσποιούμενος ότι του έγινε
φάουλ από τον Β4 που τον μαρκάρει. Οι διαιτητές καταλογίζουν αυτομάτως τεχνική ποινή
στον Α5 για αυτή του την ενέργεια.
ΟΧΙ
Ο Α1 ντριμπλάρει με τον Β1 να τον μαρκάρει. Ο Α1 ξαφνικά κάνει μία απότομη κίνηση
του κεφαλιού του δίνοντας την εντύπωση ότι του έχει γίνει σφάλμα από τον Β1 ενώ κατόπιν
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(Ο Α1) πέφτει στο έδαφος δίνοντας την εντύπωση ότι έχει σπρωχτεί από τον Β1. Οι
διαιτητές καταλογίζουν αυτομάτως μία τεχνική ποινή στον Α1 για «θέατρο».
ΝΑΙ
Η ομάδα Α έχει ήδη παρατηρηθεί επισήμως και μέσω του προπονητή της ότι ο παίκτης του
Α3 προσποιείται σφάλμα εις βάρος του, τινάζοντας χαρακτηριστικά τον κορμό του. Στη
συνέχεια, ο Α4 προσποιείται με παρόμοιο τρόπο ότι του έγινε σφάλμα. Οι διαιτητές
καταλογίζουν τεχνική ποινή εις βάρος του Α4.
ΝΑΙ
Ο Β5 σε προσπάθεια του να μαρκάρει τον Α3, πέφτει χαρακτηριστικά προς τα πίσω, χωρίς
να υπάρχει καμία απολύτως επαφή με τον αντίπαλό του, θέλοντας με αυτόν να ξεγελάσει
τους διαιτητές και να κερδίσει τα επιθετικό σφάλμα. Οι διαιτητές καταλογίζουν
αυτομάτως τεχνική ποινή παρόλο που δεν έχει γίνει προηγουμένως καμία σχετική
παρατήρηση.
ΝΑΙ
Η ομάδα Α έχει ήδη παρατηρηθεί επισήμως και μέσω του προπονητή της ότι ο παίκτης του
προσποιείται σφάλμα εις βάρος του, τινάζοντας χαρακτηριστικά τον κορμό του. Στη
διάρκεια του παιχνιδιού, ο Β5, προσποιείται με παρόμοιο τρόπο ότι του έγινε σφάλμα. Οι
διαιτητές καταλογίζουν άμεσα τεχνική ποινή εις βάρος του Β5.
ΟΧΙ
Μετά από σουτ του Α1, η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη, όταν ο Α2 σπρώχνει τον Β2 στη
διάρκεια του ριμπάουντ και ένα σφάλμα καταλογίζεται. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Οι
διαιτητές πιστώνουν δύο (2) ή τρεις (3) πόντους, ανάλογα, υπέρ της ομάδας Α.
ΝΑΙ
Ο παίκτης – προπονητής ενώ αγωνίζεται, πλησιάζει στη γραμματεία και αφού αποκτήσει
οπτικό έλεγχο με το σημειωτή, ζητά τη χορήγηση ενός ταϊμ άουτ για την ομάδα του. Οι
διαιτητές, κατόπιν υποδείξεως της γραμματείας, το χορηγούν στην πρώτη ευκαιρία για ταϊμ
άουτ.
ΝΑΙ
Στη διάρκεια μιας «κατάστασης» που μπορεί να οδηγήσει σε συμπλοκή, οι Α6 και
Α9 εγκαταλείπουν τα όρια του πάγκου τους και εισέρχονται στον αγωνιστικό
χώρο. Ο προπονητής της Α ομάδας θα χρεωθεί με δύο (2) τεχνικές ποινές καταγεγραμμένες
ως ‘Β’.
ΟΧΙ
Ο προπονητής της Α ομάδας ζητά από το σημειωτή την αντικατάσταση του Α1 με τον Α6.
Αυτή είναι η σωστή διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται.
ΟΧΙ
Ο Α1 στη διάρκεια της επαναφοράς από εκτός ορίων, πασάρει στον Α2 ο οποίος δέχεται τη
μπάλα με το ένα του πόδι να πατά την πλάγια γραμμή του γηπέδου. Το παιχνίδι θα
επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο που ο Α2 πάτησε
την γραμμή.
ΝΑΙ
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Ο Α1 σουτάρει, η μπάλα αναπηδά αρχικά στη στεφάνη, κατόπιν στο πάνω μέρος του
ταμπλό και χωρίς να αγγίξει στα υποστυλώματα του καλαθιού ανακτάται από οποιοδήποτε
παίκτη. Το παιχνίδι θα συνεχίζεται καθώς καμία παράβαση δεν έχει διαπραχτεί.
ΝΑΙ
Ο Α3 εμφανίζεται τραυματισμένος και το παιχνίδι διακόπτεται. Ένα τάϊμ άουτ ζητείται
από την ομάδα Β. Στο τέλος αυτού, ο Α3 έχει ανακάμψει και ζητά να παραμείνει στον
αγωνιστικό χώρο. Το αίτημά του θα γίνεται δεκτό.
ΝΑΙ
Ο Α4 στη διάρκεια επαναφοράς της μπάλας, πατά την πλάγια γραμμή χωρίς να την
ξεπερνά. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση.
ΟΧΙ
Ο Α4 κρατά τη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο κοντά στην πλάγια γραμμή. Ο Β4 που τον
μαρκάρει στενά, έχει το ένα του πόδι εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη διάρκεια του πίβοτ,
ο Α4 αγγίζει το σώμα του Β4 και οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση.
ΟΧΙ
Στη διάρκεια του τάϊμ άουτ, ο Α8 αναφέρει στο σημειωτή την πρόθεση του
για αντικατάσταση. Ο Α8 γίνεται παίκτης αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το τάϊμ άουτ.
ΟΧΙ
Στον Α1 χορηγείται μία (1) ελεύθερη βολή. Ενώ ο διαιτητής βρίσκεται εντός
του περιοριστικού χώρου αλλά πριν θέσει τη μπάλα στη διάθεση του σουτέρ, η ομάδα Β
ζητά τάϊμ άουτ. Το ταϊμ άουτ χορηγείται άμεσα.
ΝΑΙ
Η μπάλα αγγίζεται ταυτοχρόνως από τους Α1 και Β1 και καταλήγει εκτός ορίων. Το βέλος
δείχνει υπέρ της ομάδας Α. Στη διάρκεια της επαναφοράς, ο Α2 διαπράττει παράβαση πέντε
(5) δευτερολέπτων και η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β η οποία θα έχει το βέλος υπέρ της
και για την επόμενη διαδικασία εναλλασσόμενη κατοχής.
ΝΑΙ
Ο Α1 ντριμπλάρει στο εμπρός γήπεδό του κοντά στην κεντρική γραμμή όταν ο Α5 κάνει
παράβαση τριών (3) δευτερολέπτων. Στην ομάδα Β χορηγείται επαναφορά από την τελική
γραμμή, εκτός από την περιοχή πίσω από το ταμπλό.
ΝΑΙ
Με 1.37’’ να απομένει για τη λήξη της 4 ης περιόδου, ο Α1 ντριμπλάρει στο εμπρός
του γήπεδο όπου ο Β1 του κτυπά τη μπάλα και την στέλνει στο πίσω γήπεδο της Α όπου ο
Α2 ξεκινά μια νέα ντρίμπλα. Κατόπιν ο Β2 κτυπά τη μπάλα και τη στέλνει εκτός ορίων στο
πίσω γήπεδο της Α με 17’’ να απομένουν στη συσκευή των 24άρων. Στην ομάδα Α
χορηγείται τάιμ άουτ. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α από τη
γραμμή επαναφοράς στο δικό της εμπρός γήπεδο και με 14’’ να απομένουν για την
ολοκλήρωση της επίθεσης της.
ΟΧΙ
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104. Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο για 4’’ όταν δημιουργείται
κατάσταση συμπλοκής μεταξύ των Α1 και Β1 και μέλη και των δύο ομάδων, εγκαταλείπουν
τους πάγκους τους και εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο οι δύο παίκτες (Α1 και Β1)
όσο και αυτοί που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, αποβάλλονται. Όλες οι ποινές
ακυρώνονται μεταξύ τους. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α από
την προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου με 20’’ να απομένουν στο ρολόι των
24άρων.
ΝΑΙ
105. Ο Α4 πρόκειται να επαναφέρει τη μπάλα από εκτός ορίων. Κατά την επαναφορά, την δίνει
χέρι με χέρι στον Α5 που βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου. Νόμιμη ενέργεια.
ΟΧΙ
106. Στην ομάδα Α χορηγείται τάιμ άουτ. Καθώς οι παίκτες κατευθύνονται προς τους πάγκους
τους, ο Α1 σπρώχνει τον Β1. Η ενέργεια του Α1 τιμωρείται με τεχνική ποινή.
ΟΧΙ
107. Η μπάλα βρίσκεται στην ανοδική της πορεία μετά από σουτ δύο (2) πόντων του Α2 όταν
ηχεί η κόρνα της λήξης του παιχνιδιού. Ενώ η μπάλα είναι ακόμη στην ανοδική της πορεία,
αγγίζεται από τον Β2. Κατόπιν, στην καθοδική της πορεία, αγγίζεται από τον Β3. Η ενέργεια
του Β3 είναι παράνομη (παρεμβολή-goal tending) και δύο (2) πόντοι θα πιστωθούν στην
ομάδα Α.
ΟΧΙ
108. Το χρονόμετρο του αγώνος και το ρολόι των 24άρων θα πρέπει να χειρίζεται από ένα (1)
και μόνο άτομο.
ΟΧΙ
109. Οι Α1 και Β1 έχουν τα χέρια τους σταθερά στη μπάλα. Στην προσπάθεια τους να
αποκτήσουν έλεγχο της μπάλας, ο Α1 πατά την πλάγια γραμμή. Το βέλος δείχνει υπέρ της
ομάδας Α. Η μπάλα θα πρέπει να χορηγείται στην ομάδα Β εξαιτίας της παράβασης του
Α1.
ΟΧΙ
110. Στη διάρκεια του jump ball, η μπάλα ζωντανεύει αμέσως μόλις αφήσει το χέρι του διαιτητή.
ΝΑΙ
111. O A1 επιχειρεί προσπάθεια δύο (2) πόντων. Ενώ η μπάλα είναι στην ανοδική της πορεία,
αγγίζεται νόμιμα από τον Β1 ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή των τριών (3) πόντων. Η
μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Στην ομάδα Α θα πιστωθούν δύο (2) πόντοι.
ΝΑΙ
112. Με 1:23’’ να απομένουν για την λήξη της 4 ης περιόδου, η μπάλα είναι στα χέρια του
διαιτητή που πρόκειται να την δώσει στον Α3 για επαναφορά από εκτός ορίων. Ο Β5
προκαλεί επαφή στον Α2. Ο διαιτητής καταλογίζει αντιαθλητικό σφάλμα στον Β5.
ΝΑΙ
113. Ο παίκτης που πρόκειται να επαναφέρει τη μπάλα από εκτός ορίων, μπορεί να τρέξει κατά
μήκος της τελικής γραμμής οποτεδήποτε του δοθεί η μπάλα.
ΟΧΙ
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114. Στην ομάδα Α χορηγείται λανθασμένα επαναφορά αντί για δύο (2) ελεύθερες βολές στον
Α4. Στη διάρκεια της επαναφοράς, ο Β1 αποκτά τον έλεγχο της μπάλας, ντριμπλάρει και
σκοράρει. Εκείνη τη στιγμή, το λάθος αναγνωρίζεται από τους διαιτητές. Το λάθος είναι
διορθώσιμο. Το καλάθι του Β1 θα μετρήσει.
ΝΑΙ

Ερωτήσεις σύμφωνα με το νέο κανονισμό Official Basketball Rules 2017
115. Ο Α1 χρεώνεται με το 5ο του προσωπικό σφάλμα (2 ο ομαδικό για την ομάδα Α).
Πηγαίνοντας προς το πάγκο του, προσβάλει λεκτικά το διαιτητή και αποβάλλεται.
Το σφάλμα καταλογίζεται σε βάρος του προπονητή Α και καταγράφεται ως «Β». Ο αγώνας
θα συνεχιστεί με 1 ελεύθερη βολή και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Β.
ΟΧΙ
116. Ο A1 παίκτης-προπονητής, χρεώνεται με έναν τεχνικό σφάλμα για τη συμπεριφορά του
κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια του αγώνα
χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα. Ο Α1 πρέπει να αποβληθεί.
ΝΑΙ
117. Ο A1 παίκτης-προπονητής χρεώνεται στην 1 η περίοδο με έναν τεχνικό σφάλμα για
τη συμπεριφορά του ως προπονητής. Στην 3η περίοδο καταλογίζεται αντιαθλητικό σφάλμα
εναντίον του ως παίκτης. Ο Α1 πρέπει να αποβληθεί.
ΝΑΙ
118. Ο Α1, μετά τον καταλογισμό βημάτων εις βάρος του, διαμαρτύρεται στο διαιτητή και
χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα. Την ίδια στιγμή ο αναπληρωματικός Α7 εγκαταλείπει τα όρια
του πάγκου της ομάδας του, προσβάλει λεκτικά το διαιτητή και αποβάλλεται. Ο αγώνας θα
συνεχιστεί με 3 ελεύθερες βολές και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Β.
ΝΑΙ
119. Ο Β1 διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα εναντίον του Α1. Στη συνέχεια, καταλογίζεται
σφάλμα αποκλεισμού κατά του βοηθού προπονητή Α. Οι διαιτητές ακυρώνουν τις
ισοδύναμες ποινές.
ΝΑΙ
120. Οι Α1 και Β1 σπρώχνονται βίαια εκατέρωθεν και χρεώνονται με σφάλματα αποκλεισμού.
Στη συνέχεια, ο προπονητής Β προσβάλει λεκτικά το διαιτητή και αποβάλλεται. Μετά
την καταγραφή των σφαλμάτων και τη διαγραφή των ισοδύναμων ποινών, ο αγώνας θα
συνεχιστεί με 2 βολές και κατοχή για την ομάδα Α.
ΝΑΙ
121. Καταλογίζεται τεχνικό σφάλμα εναντίον του Α1. Στη συνέχεια αποβάλλεται
ο αναπληρωματικός Β9. Οι διαιτητές ακυρώνουν τις ισοδύναμες ποινές.
ΟΧΙ
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122. Ο Α2, ενώ κινείται, δέχεται τη μπάλα έχοντας το ένα του πόδι στο δάπεδο. Στη συνέχεια
ελευθερώνει τη μπάλα για ντρίμπλα αφού έχει πατήσει με το άλλο πόδι στο δάπεδο. Οι
διαιτητές καταλογίζουν παράβαση βημάτων.
ΟΧΙ
123. Ο Α2, ενώ κινείται, δέχεται τη μπάλα έχοντας το ένα του πόδι στο δάπεδο. Στη συνέχεια της
κίνησής του, πηδάει και προσγειώνεται με το ίδιο πόδι πριν μεταβιβάσει τη μπάλα στον Α3.
Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση βημάτων.
ΝΑΙ
124. Ενώ ο Α1 ντριμπλάρει στο πίσω γήπεδό του, ο Β1 του «κλέβει» τη μπάλα και ένας
αιφνιδιασμός προς το αντίπαλο καλάθι είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ του Β1 και του αντίπαλου
καλαθιού υπάρχει ο αμυνόμενος Α2. Ο Α1 προκαλεί άσκοπη επαφή στον B1 από πίσω και
ένα αντιαθλητικό σφάλμα καταλογίζεται.
ΝΑΙ
125. O A1 έχει διαπράξει ένα τεχνικό σφάλμα στη διάρκεια της 1ης περιόδου επειδή κρεμόταν
από τη στεφάνη. Ένα αντιαθλητικό σφάλμα σφυρίζεται εναντίον του στη διάρκεια του 2ου
ημιχρόνου για υπερβολικά σκληρό παιχνίδι. Ο σημειωτής πρέπει να ενημερώσει ένα
διαιτητή αμέσως ότι ο Α1 πρέπει να αποβληθεί.
ΝΑΙ
126. Ο πρώτος διαιτητής (Crew chief) πρέπει να σφυρίζει προειδοποιητικά στην αρχή του αγώνα
πριν μπει στο κεντρικό κύκλο για την εκτέλεση του εναρκτήριου jump ball.
ΝΑΙ
127. Ο πρώτος διαιτητής (Crew chief) πρέπει να σφυρίζει προειδοποιητικά στην έναρξη όλων
των περιόδων και επιπλέον περιόδων (παρατάσεων) πριν θέσει τη μπάλα στη διάθεση
ενός παίκτη για την επαναφορά της από την προέκταση της κεντρικής γραμμής.
ΝΑΙ
128. Είκοσι (20) λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, ο αρχηγός της Α΄ ομάδας ενημερώνει τον
Α΄ διαιτητή ότι η ομάδα του ενίσταται εναντίον του αποτελέσματος του παιχνιδιού και ζητά
να υπογράψει το φύλλο αγώνος, στο σημείο που αναφέρει: «υπογραφή του αρχηγού σε
περίπτωση ένστασης». Ο πρώτος διαιτητής (Crew chief) το επιτρέπει.
ΟΧΙ
129. Ο Α1, βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν καταλογίζεται σφάλμα υπέρ του από τον
Β2. Σε μια συνεχόμενη κίνησή του,
πασάρει
τη μπάλα στον Α3. Οι διαιτητές
χορηγούν στον Α1 δύο (2) ελεύθερες βολές.
ΟΧΙ
130. Ο κατάλογος με τα μέλη της ομάδας και όλες οι περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα θα
δοθούν στο σημειωτή τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα
έναρξης του παιχνιδιού.
ΟΧΙ
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