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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
1. 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
(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2014-17, Άρθρο 14.1.3 3ο bullet)

2. 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

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-17, Παράδειγμα 37-9)

3. 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

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-17, Παράδειγμα 37-10 α)

4. 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

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-17, Παράδειγμα 37-10 β)
5. Σε μια διεκδίκηση για ριμπάουντ, ο Α4 διαπράττει το 4ο 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
(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2014-17, Άρθρο 41.1.1, 36.4.2, 42.2.1 KAI
42.2.2)

6. Στη διάρκεια της προσπάθειας για καλάθι, υπάρχει μια φυσική επαφή μεταξύ του
σουτέρ A1 και του B1. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Ο διαιτητής κεφαλής σημειώνει
σφάλμα ενάντια του A4 και επομένως το καλάθι δεν θα μετρήσει. Ο διαιτητής ουράς
σημειώνει σφάλμα ενάντια του B4 και επομένως το καλάθι θα μετρήσει. Το καλάθι
τελικά θα μετρήσει σύμφωνα με τη γνώμη του διαιτητή ουράς, μιας και αυτός είναι
ο πρώτος διαιτητής της συνάντησης.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ
35-2)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

2014-17, Κατάσταση 35-1 και παράδειγμα
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7. 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
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-17, Κατάσταση 35-1 και παράδειγμα
35-5)
Ερμηνεία: Το σφάλμα του Α1 είναι τεχνικό και το σφάλμα του Β1 είναι
σφάλμα αποβολής. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την εκτέλεση 1 ελεύθερης
βολής για την ομάδα Β, ακολουθούμενη από 2 ελεύθερες βολές για τον Α1
και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Α.
8. 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
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-17, Κατάσταση 35-1 και παράδειγμα
35-6)
9. 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
5ο 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
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-17, Κατάσταση 35-1 και παράδειγμα
35-7)
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