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1. Ο Α1 σουτάρει από την περιοχή των τριών πόντων. Η μπάλα, στην ανοδική της
πορεία αγγίζεται νόμιμα από τον Β1 που βρίσκεται στην περιοχή των δύο -2-πόντων.
Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Στην ομάδα Α θα πιστωθούν -3- πόντοι.
2. Ο Α1 είναι στενά φρουρούμενος από τον Β1 για 4 δευτερόλεπτα. Ο Α1 από
αδεξιότητα χάνει τη μπάλα και την ανακτά εκ νέου. Ο Α1 έχει νέα περίοδο -5δευτερολέπτων στη διάθεση του.
3. Ο Β1 κτυπά τη μπάλα (tap) από τα χέρια του ντριμπλέρ Α1 που βρίσκεται στο εμπρός
γήπεδο. Ενώ η μπάλα αναπηδά στο εμπρός γήπεδο του Β1, ο Α1 σπρώχνει τον Β1
στην προσπάθεια του να τον εμποδίσει να εκδηλώσει αιφνιδιασμό. Είναι αυτό
σφάλμα κατοχής.

4. Στη διάρκεια του ημιχρόνου, παίκτης που έχει ήδη διαπράξει -5- σφάλματα,
χρεώνεται με τεχνική ποινή. Το σφάλμα θα χρεωθεί ως ένα από τα ομαδικά
σφάλματα της ομάδας στο 3ο δεκάλεπτο.
5. Η γηπεδούχος ομάδα θα έχει τον πάγκο που βρίσκεται στα αριστερά της
γραμματείας, όπως αντικρίζουμε το γήπεδο.
6. Το ρολόι των 24’’ κατά την επαναφορά από εκτός ορίων, θα ξεκινά μόλις η
μπάλα αγγίξει τη στεφάνη.
7. Στη διάρκεια του jump ball, ο αναπηδών Α1 διαπράττει παράβαση. Ο Α6 ζητά
αντικατάσταση την οποία και επιτρέπουν οι διαιτητές.
8. Στη διάρκεια κάθε παράτασης, η κάθε ομάδα δικαιούται από -2- τάϊμ άουτς.
9. Ο Β6 ζητά αντικατάσταση στη διάρκεια της 2ης περιόδου. Μετά που η ομάδα Α
σκοράρει, ο σημειωτής λανθασμένα ηχεί την κόρνα του υποδεικνύοντας την
αλλαγή. Ο διαιτητής, σφυρίζει και διακόπτει το αγώνα. Η αλλαγή του Β6, θα
χορηγείται.
10. Η μπάλα νεκρώνει όταν ηχεί η κόρνα των 24’’ και η μπάλα βρίσκεται στον
αέρα, στη διάρκεια μιας πάσας.
11.
Οι παίκτες που αγωνίζονται θα πρέπει να φέρουν τις αγωνιστικές τους
εμφανίσεις μέσα στο σορτσάκι.
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