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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Στη διάρκεια μιας επαναφοράς από την κεντρική γραμμή μετά από ένα
αντιαθλητικό σφάλμα, ο Α1 πασάρει τη μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδά πάνω από
την κεντρική γραμμή, πιάνει τη μπάλα με το αριστερό του πόδι στο δικό του
εμπρός γήπεδο και το δεξί πόδι ακόμη στον αέρα. Στη συνέχεια πατά με το
δεξί του πόδι στο πίσω γήπεδο. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρος –
πίσω για την ομάδα Α.
5. Στη διάρκεια μιας επαναφοράς από το δικό του εμπρός γήπεδο, ο Α1 πασάρει
τη μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδά πάνω από την κεντρική γραμμή, πιάνει τη
μπάλα με το αριστερό του πόδι στο δικό του εμπρός γήπεδο και το δεξί πόδι
ακόμη στον αέρα. Στη συνέχεια πατά με το δεξί του πόδι στο πίσω γήπεδο.
Α2 έχει προκαλέσει την παράνομη επιστροφή της μπάλας στο πίσω του
γήπεδο (μπρός-πίσω).
6. 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.
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7. 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).
8. 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).
9. 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.
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