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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
1. Στην προσπάθεια του Α3 να καρφώσει τη μπάλα, ο Β1 βάζει το χέρι του μέσα από τη
στεφάνη και κόβει τη μπάλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση την ενέργεια του
Β1 και πιστώνουν δύο (2) πόντους στον Α3.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 31.2.4. 3ο bullet)

2. Τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού,
κάθε προπονητής ή ο αντιπρόσωπός του θα παραδίδει στο σημειωτή έναν κατάλογο
με τα ονόματα και τους αντίστοιχους αριθμούς των μελών της ομάδας που έχουν το
δικαίωμα να συμμετέχουν στο παιχνίδι.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Κατάσταση 7.1)

3. Δέκα λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, ο προπονητής
απευθυνόμενος στο σημειωτή του ζητά να σημειώσει με “ x” τους παίκτες της
αρχικής του πεντάδας. Ο σημειωτής το αρνείται καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό,
ο προπονητής αυτοπροσώπως είναι αυτός που θα υποδείξει τους 5 παίκτες που θα
ξεκινήσουν το παιχνίδι.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 7.5)

4. Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν ο Β2 κάνει σφάλμα στον Α2. Ο Α1
ολοκληρώνει το σουτ του με μια συνεχόμενη κίνηση που άρχισε πριν ο Β2 κάνει το
σφάλμα. Το καλάθι θα μετρήσει εάν επιτευχθεί.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 10-2)

5. Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν ο Α2 κάνει σφάλμα στον Β2. Ο Α1
ολοκληρώνει το σουτ του με μια συνεχόμενη κίνηση που άρχισε πριν ο Α2 κάνει το
σφάλμα. Η μπάλα νεκρώνει όταν ο Α2 κάνει το σφάλμα. Το καλάθι δεν θα μετρήσει
εάν επιτευχθεί.
NAI
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα10-3)
6. Ο πρώτος διαιτητής (Crew chief) λίγο πριν εισέλθει στον κεντρικό κύκλο του
γηπέδου για το εναρκτήριο jump-ball, σφυρά. Το ίδιο κάνει και πριν την χορήγηση
της μπάλας σε παίκτη, για την έναρξη όλων των περιόδων.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Εγχειρίδιο Διαιτητή για Διαιτησία)

7. Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας για 15 δευτερόλεπτα. Ο Α1 προσπαθεί
να πασάρει τη μπάλα στον Α2 και η μπάλα κινείται κατά μήκος της γραμμής
εκτός ορίων. Ο Β1 προσπαθεί να πιάσει τη μπάλα και πηδά από τον
αγωνιστικό χώρο, πάνω από την γραμμή. Ενώ ο Β1 είναι ακόμη στον αέρα, η
μπάλα κτυπιέται με το ένα (1) χέρι από τον Β1 και η μπάλα επιστρέφει στον
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αγωνιστικό χώρο όπου και πιάνεται από τον Α2. Η ομάδα Α διατηρεί τον
έλεγχο της μπάλας. Το ρολόι των 24άρων συνεχίζει.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 14-3-α)

8. Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας για 15 δευτερόλεπτα. Ο Α1 προσπαθεί
να πασάρει τη μπάλα στον Α2 και η μπάλα κινείται κατά μήκος της γραμμής
εκτός ορίων. Ο Β1 προσπαθεί να πιάσει τη μπάλα και πηδά από τον
αγωνιστικό χώρο, πάνω από την γραμμή. Ενώ ο Β1 είναι ακόμη στον αέρα, η
μπάλα πιάνεται και με τα δύο του χέρια και η μπάλα επιστρέφει στον
αγωνιστικό χώρο όπου και πιάνεται από τον Α2. Η ομάδα Β έχει αποκτήσει
τον έλεγχο της μπάλας. Το ρολόι των 24άρων θα ανανεώνεται.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, 10-3 Παράδειγμα 14-3-β)

9. Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας για 15 δευτερόλεπτα. Ο Α1 προσπαθεί
να πασάρει τη μπάλα στον Α2 και η μπάλα κινείται κατά μήκος της γραμμής
εκτός ορίων. Ο Β1 προσπαθεί να πιάσει τη μπάλα και πηδά από τον
αγωνιστικό χώρο, πάνω από την γραμμή. Ενώ ο Β1 είναι ακόμη στον αέρα, η
μπάλα αναπαύεται στο ένα (1) χέρι του και κατόπιν η μπάλα επιστρέφει στον
αγωνιστικό χώρο όπου και πιάνεται από τον Α2. Η ομάδα Β έχει αποκτήσει
τον έλεγχο της μπάλας. Το ρολόι των 24άρων θα ανανεώνεται.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 14-3-β)
10. Ο Α1 ελευθερώνει τη μπάλα σε προσπάθεια 3 πόντων. Η μπάλα βρίσκεται στην
ανοδική της πορεία και νομίμως αγγίζεται από οποιοδήποτε παίκτη που βρίσκεται
μέσα στην περιοχή των 2 πόντων της Α ομάδος. Η μπάλα συνεχίζει την πορεία της
και μπαίνει στο καλάθι. Στην Α ομάδα θα πιστωθούν 3 πόντοι σαν το σουτ του Α1 να
ελευθερώθηκε από την περιοχή των 3 πόντων.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 16-2)

11. Στην έναρξη μιας περιόδου, η ομάδα Α αμύνεται στο δικό της καλάθι όταν ο
Β1 κατά λάθος ντριμπλάρει προς το δικό του καλάθι και σκοράρει. Στον
αρχηγό της ομάδας Α, εντός του αγωνιστικού χώρου, θα πιστωθούν 2 πόντοι.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 16-10)

12. Ο Α1, ενώ είναι ξαπλωμένος στο έδαφος, αποκτά τον έλεγχο της μπάλας. Ο Α1 τότε
προσπαθεί να σηκωθεί ενώ ντριμπλάρει τη μπάλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν
παράβαση βημάτων.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 25-3-γ)
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13. Τα νούμερα παικτών 0, 1, 2 και 3 δεν είναι νόμιμα και δεν πρέπει να
φέρονται από τους παίκτες καμιάς ομάδας.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 4.3.2, 4Ο bullet)
14. H μπάλα νεκρώνει όταν ηχεί η κόρνα της λήξης του παιχνιδιού και αυτή είναι
ακόμη στα χέρια του παίκτη.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 10.3)
15. Η μπάλα σε σουτ του Α3 είναι μέσα στο καλάθι όταν ο Α4 αγγίζει τη μπάλα.
Αυτή η πράξη του Α4 είναι παρέμβαση στην τροχιά της μπάλας.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 31.2.4)

16. Η περίοδος των 8 δευτερολέπτων εκπνέει για την ομάδα Α και η παράβαση
καταλογίζεται όταν η ομάδα Α ελέγχει τη μπάλα στο πίσω της γήπεδο. Η επαναφορά
για την ομάδα Β θα χορηγηθεί στο εμπρός της γήπεδο στο πλησιέστερο σημείο της
θέσης της μπάλας που συνέβη η παράβαση, εκτός ακριβώς πίσω από το ταμπλό.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 28-15 α)

17. Η περίοδος των 8 δευτερολέπτων εκπνέει για την ομάδα Α και η παράβαση
καταλογίζεται όταν η μπάλα είναι στον αέρα σε μια πάσα του Α1 από το πίσω της
γήπεδο μπρός το εμπρός της. Η επαναφορά για την ομάδα Β θα χορηγηθεί στο
εμπρός της γήπεδο στο πλησιέστερο σημείο της κεντρικής γραμμής.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 28-15 β)
18. Μετά από αμυντικό ριμπάουντ του Α1, ο Β1 κτυπά τη μπάλα μακριά από τα
χέρια του Α1. Η μπάλα κατόπιν αγγίζει τη στεφάνη και πιάνεται από τον Β2.
Καθώς η ομάδα η οποία έχει κερδίσει τον έλεγχο της μπάλας δεν είναι η ίδια
με την ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας πριν η μπάλα αγγίξει τη
στεφάνη, η ομάδα Β θα έχει μία νέα περίοδο 24”.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 29-50-45)

19. Η μπάλα στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1, έχει αγγίξει τη στεφάνη
και αναπηδά πάνω από αυτή όταν στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2 κάνει σφάλμα
στον Α2 (3ο ομαδικό σφάλμα). Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα να μπει στο
καλάθι και αγγίζεται από τον Α3. Αυτό είναι μία παράβαση παρέμβασης (basket
interference). Κανένας πόντος δεν θα μετρήσει. Οι δύο ποινές ακυρώνονται μεταξύ
τους. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 31-8 α)
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20. Η μπάλα στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1, έχει αγγίξει τη στεφάνη
και αναπηδά πάνω από αυτή όταν στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2 κάνει σφάλμα
στον Α2 (3ο ομαδικό σφάλμα). Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα να μπει στο
καλάθι και αγγίζεται από τον Β3. Αυτό είναι μία παράβαση παρέμβασης (basket
interference). Στον Α1 θα πιστωθεί 1 πόντος. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με
επαναφορά από την τελική γραμμή για την ομάδα Α, από το πλησιέστερο σημείο που
συνέβη το σφάλμα, εκτός ακριβώς πίσω από το ταμπλό.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 31-8 β)

21. Η μπάλα στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1, έχει αγγίξει τη στεφάνη
και αναπηδά πάνω από αυτή όταν στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2 κάνει σφάλμα
στον Α2 (5ο ομαδικό σφάλμα). Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα να μπει στο
καλάθι και αγγίζεται από τον Α3. Αυτό είναι μία παράβαση παρέμβασης (basket
interference).
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 31-9 α)

Σημείωση: Κανένας πόντος δεν θα μετρήσει. Στον Α2 θα χορηγηθούν δύο (2)
ελεύθερες βολές, χωρίς κανείς να συμμετέχει σε διεκδίκηση ριμπάουντ. Το παιχνίδι
θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από την προέκταση της γραμμής των
ελευθέρων βολών.
22. Η μπάλα στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1, έχει αγγίξει τη στεφάνη
και αναπηδά πάνω από αυτή όταν στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2 κάνει σφάλμα
στον Α2 (5ο ομαδικό σφάλμα). Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα να μπει στο
καλάθι και αγγίζεται από τον Β3. Αυτό είναι μία παράβαση παρέμβασης (basket
interference). Στον Α1 θα πιστωθεί 1 πόντος. Στον Α2 θα χορηγηθούν 2 ελεύθερες
βολές. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει όπως μετά από εκτέλεση οποιασδήποτε
ελεύθερης/ων βολή/ών.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 31-9 β)

23. Ο Α1 σουτάρει για καλάθι, η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και αναπηδά πάνω από αυτή
και έχει ακόμη πιθανότητες να μπει στο καλάθι όταν το χρονόμετρο ηχεί. Η μπάλα
αγγίζεται από τον Α2. Αυτό είναι μία παράβαση παρέμβασης (basket interference).
Κανένας πόντος δεν θα μετρήσει.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 31-10 α)

24. Ο Α1 σουτάρει για καλάθι, η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και αναπηδά πάνω από αυτή
και έχει ακόμη πιθανότητες να μπει στο καλάθι όταν το χρονόμετρο ηχεί. Η μπάλα
αγγίζεται από τον Β2. Δύο (2) ή τρείς (3) πόντοι θα πιστωθούν στον Α1.
ΝΑΙ
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(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 31-10 β)

25. Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν ο Β4 τοποθετεί το χέρι/α του, κοντά
στα μάτια του Α1. Η προσπάθεια του Α1 είναι επιτυχημένη Ο διαιτητής οφείλει να
προειδοποιήσει τον Β4 πως σε τυχόν επανάληψη αυτής της ενέργειας, θα τιμωρηθεί
με τεχνική ποινή.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Κατάσταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 36.3.1 6ο bullet)

36-3

-

ΕΠΙΣΗΜΟΣ

26. Οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ο A2 είναι ένας από τους 6 παίκτες της ομάδας Α,
στον αγωνιστικό χώρο και διακόπτουν το παιχνίδι μετά τη διάπραξη ενός σφάλματος
από τον Α2. Το σφάλμα του A2 θα θεωρηθεί ως ένα από τα ατομικά του σφάλματα.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-8-α)

27. Οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ο A2 είναι ένας από τους 6 παίκτες της ομάδας Α,
στον αγωνιστικό χώρο και διακόπτουν το παιχνίδι μετά την επίτευξη καλαθιού από
τον A2. Το καλάθι του A2 θα μετρήσει.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-8-β)

28. Οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ο A2 είναι ένας από τους 6 παίκτες της ομάδας Α,
στον αγωνιστικό χώρο και διακόπτουν το παιχνίδι μετά τη διάπραξη σφάλματος του
Β2 στον Α2 κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης προσπάθειας του για καλάθι.
Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή
που καταλογίστηκε το σφάλμα, υποδεικνυόμενος από τον προπονητή του θα
εκτελέσει τις ελεύθερες βολές.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-8-γ)
29. Ο Β1 έχει χρεωθεί είτε με τεχνικό είτε με αντιαθλητικό σφάλμα στη διάρκεια
της 1ης περιόδου. Στην 4η περίοδο ο Β1 διαπράττει το 5ο του σφάλμα και
πηγαίνοντας για τον πάγκο του, διαμαρτύρεται και χρεώνεται με τεχνική
ποινή. Ο Β1 θα πρέπει να αποβληθεί από τον αγώνα και να απομακρυνθεί
άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-26, 36-27)
Σημείωση: Με το 5ο του σφάλμα ο Β1 γίνεται αποκλεισμένος παίκτης.
Οποιαδήποτε επιπλέον
τεχνική ποινή εναντίον του θα χρεώνεται στον
προπονητή του. Ο Β1 δεν θα αποβάλλεται και μπορεί να παραμείνει στον
πάγκο του στο υπόλοιπο του παιχνιδιού.
30. Ο Α1 έχει χρεωθεί με τεχνικό σφάλμα κατά τη διάρκεια του 1ου ημιχρόνου
για καθυστέρηση του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, ένα αντιαθλητικό σφάλμα
χρεώνεται εναντίον του κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου για σκληρό
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φάουλ εναντίον του Β1. Ο Α1 θα αποβάλλεται αυτομάτως και θα πηγαίνει και
θα παραμένει στα αποδυτήρια της ομάδας για τη διάρκεια του παιχνιδιού ή
εάν αυτός το επιλέξει, θα εγκαταλείπει το κτίριο.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-29)
Σημείωση: Το αντιαθλητικό σφάλμα είναι το μόνο που θα τιμωρείται και
καμιά επιπλέον ποινή για την αποβολή δεν θα χορηγείται. Ο σημειωτής
πρέπει να ενημερώσει άμεσα ένα διαιτητή όταν ένας παίκτης έχει χρεωθεί με
1 τεχνικό σφάλμα και με 1 αντιαθλητικό σφάλμα και θα πρέπει να
αποβάλλεται.
31. Ο Α1 έχει διαπράξει ένα αντιαθλητικό σφάλμα κατά τη διάρκεια του 2ου
ημιχρόνου για να σταματήσει με αχρείαστη επαφή την ανάπτυξη της
επιτιθέμενης ομάδας (transition). Ένα τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται
εναντίον του, στη διάρκεια της 3ης περιόδου για προσποίηση σφάλματος
(fake). Ο Α1 θα αποβάλλεται αυτομάτως.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-30)
Σημείωση: Το τεχνικό σφάλμα είναι το μόνο που θα τιμωρείται και καμιά
επιπλέον ποινή για την αποβολή δεν θα χορηγείται. Ο σημειωτής πρέπει να
ενημερώσει άμεσα ένα διαιτητή όταν ένας παίκτης έχει χρεωθεί με 1 τεχνικό
σφάλμα και με 1 αντιαθλητικό σφάλμα και θα πρέπει να αποβάλλεται.
32. Ο Α1 παίκτης-προπονητής έχει διαπράξει ένα τεχνικό σφάλμα κατά τη
διάρκεια της 1ης περιόδου για προσποίηση σφάλματος (fake), σαν παίκτης.
Στην 4η περίοδο έχει χρεωθεί με 1 τεχνικό σφάλμα για προσωπική
αντιαθλητική συμπεριφορά σαν προπονητής, καταγεγραμμένο σαν “C”. Ο Α1
θα πρέπει να αποβληθεί σύμφωνα με το σχετικό άρθρο των Κανονισμών
(Άρθρο 38 Σφάλμα αποκλεισμού).
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-32)
33. Ο Α1 παίκτης - προπονητής χρεώνεται ένα αντιαθλητικό σφάλμα στη διάρκεια
της 2ης περιόδου, σαν παίκτης. Στην 3η περίοδο χρεώνεται με 1 τεχνικό
σφάλμα για αντιαθλητική συμπεριφορά του φυσικοθεραπευτή του,
καταγεγραμμένο σαν “B” και στην 4η περίοδο χρεώνεται με 1 ακόμη τεχνικό
σφάλμα καταγεγραμμένο ως
“Β” σαν προπονητής. Ο Α1 παίκτης προπονητής θα πρέπει να αποβάλλεται αυτομάτως.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-33)
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34. Ο Α1 παίκτης – προπονητής, χρεώνεται είτε με 1 αντιαθλητικό είτε με 1
τεχνικό σφάλμα στη διάρκεια του 1ου δεκαλέπτου. Στο 2ο δεκάλεπτο,
χρεώνεται με τεχνική ποινή καταγεγραμμένη ως “Β”, λόγω απρεπούς
συμπεριφοράς των μελών του πάγκου της ομάδας του. Ο Α1 παίκτης προπονητής θα πρέπει να αποβάλλεται αυτομάτως.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Κατάσταση 36-31)
35. Στον Α1, παίκτη – προπονητή, καταλογίζονται 3 τεχνικά σφάλματα λόγω
απρεπούς συμπεριφοράς του πάγκου, καταγεγραμμένα σαν “B’’. Με δεδομένο
ότι ο Α1 δεν έχει διαπράξει κανένα ατομικό σφάλμα στη διάρκεια του αγώνος,
μπορεί να παραμείνει ως παίκτης αλλά χάνει τη ιδιότητα του προπονητή.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Κατάσταση 36-31)
36. Ο Α1 παίκτης - προπονητής χρεώνεται με ένα τεχνικό σφάλμα στη διάρκεια
της 2ης περιόδου για προσωπική αντιαθλητική συμπεριφορά σαν
προπονητής, καταγεγραμμένο σαν “C”. Στην 4η περίοδο χρεώνεται με ένα
αντιαθλητικό σφάλμα, σαν παίκτης. Ο Α1 παίκτης - προπονητής θα πρέπει να
αποβάλλεται αυτόματα.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 36-34)

37. 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.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 16.2.1)

38. 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.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 27.1, 27.2)

39. 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.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 14.1.3)
40. 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.
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ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 4.1.4 ΚΑΙ 41.1.2)
41. Η γηπεδούχος ομάδα θα έχει τον πάγκο που βρίσκεται στα αριστερά της
γραμματείας, όπως αντικρίζουμε το γήπεδο.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 9.4)
42. Το ρολόι των 24’’ κατά την επαναφορά από εκτός ορίων, θα ξεκινά μόλις η
μπάλα αγγίξει τη στεφάνη.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 17 και 29.1.1 2ο bullet και 50.1 2ο
bullet)
43. Στη διάρκεια του jump ball, ο αναπηδών Α1 διαπράττει παράβαση. Ο Α6 ζητά
αντικατάσταση την οποία και επιτρέπουν οι διαιτητές.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2017, Παράδειγμα 18.9-2)
44. Στη διάρκεια κάθε παράτασης, η κάθε ομάδα δικαιούται από -2- τάϊμ άουτς.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 18.2.5-3ο bullet)
45. 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.
ΟΧΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 19, 19.2.2 3ο bullet και 18/19-12
Κατάσταση Επίσημων Διευκρινήσεων)
46. Η μπάλα νεκρώνει όταν ηχεί η κόρνα των 24΄΄ και η μπάλα βρίσκεται στον
αέρα, στη διάρκεια μιας πάσας.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 10.3)
47. Οι παίκτες που αγωνίζονται θα πρέπει να φέρουν τις αγωνιστικές τους
εμφανίσεις μέσα στο σορτσάκι.
ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 4.3.1-1ο bullet)
48. Ο A1 εμφανίζεται να έχει ένα τραυματισμένο αστράγαλο και το παιχνίδι
σταματά. Ο βοηθός προπονητή της Α ομάδας, αναπληρωματικός της Α’
ομάδας ή οποιοδήποτε μέλος του πάγκου της ομάδας Α, εισέρχεται στον
αγωνιστικό χώρο αλλά δεν φροντίζει τον A1. Ο Α1
θα πρέπει να
αντικατασταθεί.
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ΝΑΙ
{ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, 5-1 Κατάσταση, Παράδειγμα (δ)}
49. Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν καταλογίζεται υπέρ του
σφάλμα από τον Β1 ταυτόχρονα με τον ήχο της κόρνας του χρονομέτρου για
τη λήξη της περιόδου και χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Οι βολές θα
εκτελούνται άμεσα και ο χρονομέτρης θα ξεκινά το ρολόι του για την
μέτρηση του διαλλείματος του αγώνος, μετά την ολοκλήρωση των
ελευθέρων βολών.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 8-2)
50.

Αμέσως μετά που το χρονόμετρο έχει ηχήσει για τη λήξη της 3ης περιόδου, ο Β1
διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Α1. Η ομάδα Α έχει το δικαίωμα στην
επόμενη εναλλασσόμενη κατοχή για την έναρξη της 4ης περιόδου. Ο Α1 θα εκτελέσει
τις 2 ελεύθερες πριν την έναρξη της 4ης περιόδου, χωρίς κανείς παίκτης να
συμμετέχει στη διεκδίκηση του ριμπάουντ.

ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 12-6)

Σημείωση: Η 4η περίοδος θα ξεκινά με επαναφορά για την ομάδα Α από την
προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της
γραμματείας. Η ομάδα Α δεν θα χάσει το δικαίωμα στην επόμενη εναλλασσόμενη
κατοχή, σε περίπτωση jump ball.

51. Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ο Β1 αγγίζει τη μπάλα ενώ είναι μέσα στο καλάθι
αλλά δεν έχει περάσει εντελώς μέσα από αυτό. Αυτό είναι μια παράβαση
παρέμβασης (basket interference).
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 16-11)
52. Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, η ομάδα Α είναι ακόμη στα αποδυτήρια
με αποτέλεσμα η έναρξη της 3ης περιόδου να καθυστερεί. Μετά που η ομάδα
τελικά εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, ένα τάϊμ άουτ χωρίς προειδοποίηση,
θα χορηγείται εναντίον της.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 18/19-17)
53. Με 12 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στη συσκευή των 24”, ο Α1 πασάρει τη
μπάλα στον Α2 στο δικό τους εμπρός γήπεδο όταν ο Β1 στο πίσω γήπεδό του
σκοπίμως κλοτσά τη μπάλα με το πόδι του ή κτυπά τη μπάλα με τη γροθιά του. Οι
διαιτητές καταλογίζουν παράβαση της ομάδας Β. Μετά την επαναφορά στο εμπρός
γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει νέα 14 δευτερόλεπτα.

ΝΑΙ

{ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 29/50-18 Παράδειγμα (β)}
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54. Οι Α1 και Α2 βρίσκονται στο εμπρός γήπεδο με τα δύο πόδια τους κοντά στην
κεντρική γραμμή όταν ο Α1 επιχειρεί μια σκαστή πάσα στον Α2. Στη διάρκεια
της πάσας, η μπάλα αγγίζει το πίσω γήπεδο και μετά αγγίζει το εμπρός
γήπεδο και κατόπιν η μπάλα αγγίζει τον Α2. Παράβαση της ομάδας Α για
παράνομη επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 30-9)

55. Με το ρολόι του αγώνος να «τρέχει», η ομάδα Α έχει 6 παίκτες στον αγωνιστικό
χώρο. Αυτό ανακαλύπτεται και το παιχνίδι διακόπτεται μετά που ο 6ος παίκτης έχει
εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Μια τεχνική ποινή θα καταλογίζεται εναντίον του
προπονητή της Α ομάδας, καταγεγραμμένη ως ‘Β’.

ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 36-8)

56. Μετά τη γνωστοποίηση διάπραξης του 5ου του σφάλματος, ένας παίκτης
επανέρχεται στο παιχνίδι και σκοράρει καλάθι ή διαπράττει ένα σφάλμα, ή του
γίνεται φάουλ από έναν αντίπαλο προτού να ανακαλυφθεί η παράνομη συμμετοχή
του. Όλοι οι πόντοι θα παραμένουν ισχυροί και οποιοδήποτε σφάλμα/τα που
διαπράχθηκε/αν υπέρ (ή κατά) αυτού του παίκτη θα θεωρούνται ως σφάλματα
παίκτη.

ΝΑΙ

(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, 5-1 Κατάσταση 36-11)

57. Σε παίκτη προπονητή, καταλογίζονται στη διάρκεια του παιχνιδιού: 1 τεχνικό
σφάλμα ως προπονητής, καταγεγραμμένο σαν “B’’, 1 τεχνικό σφάλμα
καταγεγραμμένο σαν “C’’ και 1 αντιαθλητικό σφάλμα ή 1 τεχνικό σφάλμα σαν
παίκτης. Ο παίκτης προπονητής θα πρέπει να αποβληθεί.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, 5-1 Κατάσταση 36-31, 5ο bullet)

58. Ο παίκτης Α6, ενώ βρίσκεται στον πάγκο του, γρονθοκοπεί τον συμπαίκτη
του Α7. Οι διαιτητές αποβάλλουν τον Α6 για το υπόλοιπο του παιχνιδιού.
ΝΑΙ
{(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Κατάσταση 38-7, Παράδειγμα 38-8 (γ)}
59. Στη διάρκεια της 3η περιόδου, ο Α1 εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο και
γρονθοκοπεί ένα θεατή. Οι διαιτητές χρεώνουν τον Α1 με τεχνική ποινή.
ΟΧΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Κατάσταση 38-7 (γ), Παράδειγμα 38-8
(β)
60. Ο Β1 κάνει φάουλ στον Α1 και χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Μετά την 1η
επιτυχημένη ελεύθερη βολή, ο Β2 κατά λάθος παίρνει την μπάλα και την επαναφέρει
από την τελική γραμμή. Ενώ ο Β3 ντριμπλάρει στο δικό του εμπρός γήπεδο με 18’’
να απομένουν στο ρολόι των 24’’, το λάθος της μη χορήγησης της 2ης βολής του Α1,
ανακαλύπτεται. Το λάθος είναι διορθώσιμο.
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ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 44-3)
Σημείωση: Το παιχνίδι θα σταματά αμέσως. Στον Α1 θα χορηγείται η 2η
ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να συμμετέχει στην αναπήδηση του ριμπάουντ.
Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από το
πλησιέστερο σημείο που το παιχνίδι διακόπηκε και με 18’’ να απομένουν στο
ρολόι των 24’’.
61. Πριν την εκτέλεση της 2ης επιτυχημένης βολής από τον Β3, αρχικά ο
προπονητής της Β’ ομάδας και κατόπιν ο προπονητής της Α’ ζητά τάϊμ άουτ.
Αυτό θα χορηγείται στην ομάδα Β’ καθώς, ο προπονητής της το ζήτησε
πρώτος.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 18.2.3, 2ο bullet)
62. Ο B1 διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα σε προσπάθεια για καλάθι εναντίον του A1.
Αντί για τον A1, ο A2 είναι αυτός που εκτελεί τις ελεύθερες βολές. Το λάθος
ανακαλύπτεται αφού η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του Α2 για την εκτέλεση της 1ης
ελεύθερης βολής. Οι διαιτητές χορηγούν στον Α1 την 2η ελεύθερη βολή και ο
αγώνας συνεχίζεται με επαναφορά της μπάλας για την ίδια ομάδα.

ΟΧΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 44-5 (β) Ερμηνεία)
63. Ο Β2 κάνει αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Α3. Στη συνέχεια σαν συνέπεια
του σφάλματος, οι Α4 και Β1 συμπλέκονται και αποβάλλονται. Ο αγώνας θα
συνεχιστεί με την εκτέλεση δύο (2) ελευθέρων βολών από οποιονδήποτε
παίκτη της ομάδας Α και κατοχή για την ομάδα Α από την προέκταση της
κεντρικής γραμμής του γηπέδου.
NAI
Σημείωση: Οι βολές θα εκτελεστούν από τον οποιονδήποτε παίκτη της
ομάδας καθώς οι ισοβαρείς ποινές από το αντιαθλητικό του Β2 και την
αποβολή του Α4, καταγράφονται και διαγράφονται με τη σειρά που έγιναν. Η
ποινή που απομένει να εκτελεστεί είναι αυτή της αποβολής του Β1.
(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 42.2.1 , 42.2.2 , 42.2.3 , 42.2.4 ,
42.2.6)
64. Μετά από σφάλμα του Β5, οι διαιτητές χορηγούν δύο (2) ελεύθερες βολές
στον Α5 ο οποίος ωστόσο αιμορραγεί. Τις βολές θα εκτελέσει ο Α11,
αντικαταστάτης του Α5, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα μετά τη 2η
επιτυχημένη ελεύθερη βολή του.
ΟΧΙ
(ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017, Άρθρο 19.3.8 1Ο Bullet)
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Σημείωση: Ο Α11 θα πρέπει να παραμείνει στον αγώνα και απαιτείται να
κυλήσει αγωνιστικός χρόνος προκειμένου να αντικατασταθεί εκ νέου, από
τον οποιοδήποτε παίκτη της ομάδας Α.

65. Συνοδός της ομάδας Α, διαμαρτύρεται έντονα και αποβάλλεται. Οι διαιτητές
καταλογίζουν μία τεχνική ποινή στον προπονητή της Α ομάδας, καταγεγραμμένη ως
«Β». Ο αγώνας θα συνεχιστεί με την εκτέλεση δύο (2) ελευθέρων βολών από
οποιοδήποτε παίκτη της ομάδας Β και κατοχή για την ίδια ομάδα από την προέκταση
της κεντρικής γραμμής.

ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Κατάσταση 38-5)
66. Συνοδός της ομάδας Β, δηλωμένος ως φυσικοθεραπευτής, αποβάλλεται σε
μια κατάσταση συμπλοκής. Ο προπονητής της Β ομάδας θα χρεωθεί με
τεχνική ποινή καταγεγραμμένη ως «Β» και στην ομάδα Α θα χορηγούνται
δύο (2) βολές και κατοχή.
ΝΑΙ
{ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Κατάσταση 39-3)
67. Ο Α1 και Β1 ξεκινούν μια συμπλοκή (γρονθοκοπούνται) στον αγωνιστικό
χώρο. Κατόπιν, οι Α6 και Β6 εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν
εμπλέκονται στην συμπλοκή. Ο Α7 επίσης εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο
και γρονθοκοπεί τον Β1 στο πρόσωπο. Και οι πέντε εμπλεκόμενοι (Α1, Α6,
Α7, Β1 και Β6) θα αποβάλλονται από τον αγώνα.
ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 39-5)
Σημείωση: Οι Α1 και Β1 θα πρέπει να αποβάλλονται, ποινές
καταγεγραμμένες στο φύλλο αγώνος ως “D2”.
Οι Α6, Α7 και Β6 θα
αποβάλλονται επειδή εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια
συμπλοκής και ο προπονητής της Α και ο προπονητής της Β ομάδας θα
χρεώνονται και οι δύο με ένα τεχνικό σφάλμα καταγεγραμμένο ως “Β2”. Στο
φύλο αγώνος, ο εναπομείναν χώρος σφαλμάτων των Α6, Α7 και Β6, θα
συμπληρώνεται με “F”. Οι ποινές και για τις δύο αποβολές και για τα δύο
τεχνικά σφάλματα, θα ακυρώνονται μεταξύ τους.

68. Ο Β1 κάνει φάουλ στον Α1 και χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές. Μετά την
πρώτη επιτυχημένη ελεύθερη βολή, ο Β2 κατά λάθος παίρνει τη μπάλα και την
επαναφέρει από την τελική γραμμή. Ενώ ο Β3 ντριμπλάρει στο δικό του εμπρός
γήπεδο με 18’’ να απομένουν στο ρολόι των 24’’, το λάθος της μη χορήγησης της
2ης βολής του Α1, ανακαλύπτεται. Το παιχνίδι θα σταματά αμέσως. Στον Α1 θα
χορηγείται η 2η ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να συμμετέχει στην αναπήδηση του
ριμπάουντ.

ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Παράδειγμα 44-3)
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Σημείωση: Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από το
πλησιέστερο σημείο που το παιχνίδι διακόπηκε και με 18’’ να απομένουν στο ρολόι
των 24’’

69. Η ακτίνα της περιοχής του 3πόντου, είναι 6.80 μ.
ΟΧΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2017, Άρθρο 2.4.4)

70. Ο Α3 έχει τη μπάλα στα χέρια του για επαναφορά από εκτός ορίων. Ο Α5 βρίσκεται
στον περιοριστικό χώρο για περισσότερο από τρία (3) δευτερόλεπτα. Η ομάδα Α έχει
διαπράξει παράβαση.

ΟΧΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2017, Άρθρο 26.1.1)
71. Στη διάρκεια του εναρκτήριου jump ball μεταξύ των Α1 και Β1, η μπάλα
αγγίζεται νόμιμα και κατόπιν οι Α2 και Β2 την πιάνουν και την κρατούν
ταυτόχρονα. Οι διαιτητές καταλογίζουν jump ball. To εναρκτήριο jump ball
μεταξύ των Α1 και Β1, θα πρέπει να επαναληφθεί.
ΟΧΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2017, Άρθρο 12)
72. Ο κανόνας των τριών (3) δευτερολέπτων έχει εφαρμογή όταν η ομάδα έχει
την κατοχή της μπάλας σε οποιοδήποτε σημείο του αγωνιστικού χώρου.
ΟΧΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2017, Άρθρο 26.1.1)

73. Μετά από σουτ του Α1 η μπάλα αγγίζει το στεφάνι και αναπηδά σε αυτό. Στη
διάρκεια του ριμπάουντ, ο Β1 πιάνει τη μπάλα και με τα δύο χέρια στον αέρα και
κατόπιν προσγειώνεται στην τελική γραμμή. Η ομάδα Α θα έχει νέα επίθεση 24’’.

ΝΑΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2018, Άρθρο 14)

74. Αφού η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του διαιτητή στη διάρκεια του jump ball αλλά
πριν ακόμη αγγιχθεί νόμιμα, ο Α2 που συμμετέχει στην αναπήδηση διαπράττει
παράβαση. Στην ομάδα Β χορηγείται επαναφορά. Μία εκ των δύο ομάδων, ζητά time
out ή αλλαγή. To αίτημά τους θα γίνεται δεκτό από τους διαιτητές.

ΟΧΙ
(ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2017, Άρθρο 9.1 και 18.2.3
και ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 18/19-2 Παράδειγμα)
75. Δέκα λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του παιχνιδιού, ο προπονητής είναι
αυτός που θα πρέπει να υποδείξει την αρχική πεντάδα βάζοντας το χαρακτηριστικό
σύμβολο της συμμετοχής δίπλα από τα ονόματα των παικτών του.
ΝΑΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 7.2 και Επίσημες διευκρινήσεις
Παράδειγμα 7.5)
76. Ο Α1 χρεώνεται με το 5ο του προσωπικό σφάλμα (2ο ομαδικό για την ομάδα Α).
Πηγαίνοντας προς το πάγκο του, προσβάλει λεκτικά το διαιτητή και αποβάλλεται. Το
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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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017 - Φύλλο αγώνος (Β.8.3)
Ερμηνεία: Για να υπάρχει η ίδια ποινή για τα σφάλματα αποκλεισμού, 2 ελεύθερες
βολές + κατοχή, κάθε φορά που ένα άτομο έχει αποκλειστεί και αυτό το σφάλμα
χρεώνεται από τους κανονισμούς στον προπονητή ως τεχνικό σφάλμα «Β», η ποινή θα
είναι 2 ελεύθερες βολές, όπως σε κάθε άλλο σφάλμα αποκλεισμού. Στο φύλλο αγώνα
τέτοια σφάλματα θα σημειώνονται ως «Β2». Αυτό ισχύει για όλα τα σφάλματα
αποκλεισμού εναντίον των μελών του πάγκου της ομάδας, δηλαδή των βοηθών
προπονητών, των αναπληρωματικών και των αποκλεισμένων παικτών, το οποίο
επίσης ισχύει και για μια κατάσταση συμπλοκής.
77. 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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 37.2.3)
78. 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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017-Ποινές σφαλμάτων Β.8.3 και Άρθρα
36.4.1 & 36.4.2)
79. 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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017-Ποινές σφαλμάτων Β.8.3 και Άρθρο
37.2.2)
80. Ο A1 παίκτης-προπονητής χρεώνεται στην 1η 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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 37.2.3 και Επίσημες
διευκρινήσεις 2017, Παράδειγμα 36-32)
81. 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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017 Φύλλο αγώνος Β.8.3 και Άρθρο 38.2.3)
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82. Ένα τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Α1. Στη συνέχεια αποβάλλεται ο
αναπληρωματικός Β9. Οι διαιτητές ακυρώνουν τις ισοδύναμες ποινές.
ΟΧΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017-Ποινές σφαλμάτων Β.8.3 και Άρθρα
36.4.1 & 36.4.2)
83. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, ο κομισάριος θα κάθεται ανάμεσα στο σημειωτή και στο
χρονομέτρη.
ΝΑΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 45.3)
84. Ενώ ο Α1 ντριμπλάρει στο εμπρός γήπεδό του, ο Β1 του «κλέβει» τη μπάλα και ένας
αιφνιδιασμός προς το αντίπαλο καλάθι είναι σε εξέλιξη. Ο Α1 επιχειρεί να σταματήσει το
αιφνιδιασμό εκτείνοντας το χέρι του στο στήθος του Β1, ο οποίος συνεχίζει την πορεία
του. Οι διαιτητές δεν καταλογίζουν καμία παράβαση, περιμένοντας πρώτα να δουν την
εξέλιξη του αιφνιδιασμού.
ΟΧΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 37.1.1, bullet 3)
85. 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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 25.2.1 2o bullet, 8η -)
Παράθεση Άρθρου, σύμφωνα με το νέο κανονισμό (O.B.R.2017):
Ένας παίκτης δεν μπορεί να αγγίξει το πάτωμα διαδοχικά με το ίδιο πόδι ή με τα 2
πόδια αφού έχει τελειώσει τη ντρίμπλα του ή αποκτήσει έλεγχο της μπάλας
86. 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 είναι
υποχρεωμένος να ενημερώσει το διαιτητή αμέσως, ότι ο Α1 πρέπει να αποβληθεί.
ΝΑΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 48.1, bullet 3)
Παράθεση Άρθρου: Ο σημειωτής θα ενημερώνει αμέσως ένα διαιτητή, όταν χρεώνεται
5ο σφάλμα σε οποιοδήποτε παίκτη. Θα καταγράφει τα χρεούμενα σφάλματα εναντίον
κάθε προπονητή και πρέπει να ειδοποιεί αμέσως ένα διαιτητή πότε ένας προπονητής
πρέπει να αποβληθεί. Επίσης πρέπει να ειδοποιεί ένα διαιτητή αμέσως μόλις ένας
παίκτης διαπράξει 2 τεχνικά ή 2 αντιαθλητικά σφάλματα, ή 1 τεχνικό και 1 αντιαθλητικό
σφάλματα προκειμένου να αποβληθεί.
87. 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, και
κάθε φορά πριν διαθέσει τη μπάλα για επαναφορά σε έναν παίκτη, για την έναρξη της
2ης, 3ης και 4ης περιόδου.
ΝΑΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο… Εγχειρίδιο Διαιτητή για
Διαιτησία)
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Παράθεση Άρθρου: Χρησιμοποιήστε το "προειδοποιητικό σφύριγμα" (από τον διαιτητή
που ενεργεί) στην αρχή του αγώνα πριν μπείτε στο Κεντρικό κύκλο για τη διαχείριση
της αναπήδησης και στην έναρξη όλων των άλλων περιόδων και επιπλέον περιόδων
(παρατάσεων) πριν θέσετε την μπάλα στη διάθεση παίκτη για επαναφορά από την
κεντρική γραμμή.
88. 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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο Γ.2-Ενστάσεις)
Παράθεση Άρθρου:
Γ.2 Για να είναι αποδεκτή , μια ένσταση πρέπει να ακολουθεί η εξής διαδικασία:
α) Ο αρχηγός αυτής ομάδας, όχι αργότερα από 15 λεπτά από τη λήξη του αγώνα,
πληροφορεί τον πρώτο διαιτητή (Crew chief) ότι η ομάδα του ενίσταται εναντίον του
αποτελέσματος του αγώνα και υπογράφει το φύλλο αγώνος στο σημείο που αναφέρει:
«υπογραφή του αρχηγού σε περίπτωση ένστασης».
89. 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
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 15.1.3, bullet 4)
Παράθεση Άρθρου: Όταν ένας παίκτης είναι στην προσπάθεια για σουτ και αφού του
γίνει σφάλμα πασάρει τη μπάλα μακριά, αυτός δεν θεωρείται πλέον ότι είναι στην
προσπάθεια για σουτ.
90. Ο κατάλογος με τα μέλη της ομάδας και όλες οι περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα
θα δοθούν στον σημειωτή τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά πριν από την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού.
ΟΧΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 7.1)
91. Στην προσπάθεια διεκδίκησης του ριμπάουντ και ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ο Α1
κάνει φάουλ στον Β2 (5ο ομαδικό για την ομάδα Α), ο οποίος αντιδρώντας κάνει
αντιαθλητικό σφάλμα στο Α1. Οι διαιτητές καταλογίζουν διπλό σφάλμα.
ΟΧΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 42)
Ερμηνεία: Και οι δύο ποινές θα εκτελεστούν με τη σειρά που έγιναν. Δύο (2) βολές για
τον Β2 ακολουθούμενες από δύο (2) βολές και κατοχή από τον Β2 ως συνέπεια της
αντιαθλητικής του συμπεριφοράς.
92. Στη διάρκεια προσπάθειας σουτ του Α4, ο Β2 κρατά σταθερά την παλάμη του στο ύψος
των ματιών του Α4 προκειμένου να του μειώσει το οπτικό του πεδίο. Οι διαιτητές
αγνοούν την κίνηση αυτή, δεν κάνουν καμιά παρατήρηση στη συνέχεια και το παιχνίδι
συνεχίζεται κανονικά.
ΟΧΙ
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(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 36.3.1, 6ο bullet)
93. Από λάθος της γραμματείας έχει χρεωθεί 5ο σφάλμα στον Α5 το οποίο ανακαλύπτεται
από τους διαιτητές στη διάρκεια του ημιχρόνου. Το λάθος από τους διαιτητές,
καταλογίζεται στον υπαίτιο παίκτη και το παιχνίδι συνεχίζεται χωρίς καμία ποινή.
ΝΑΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 44.2.7)
94. Είκοσι πέντε (25’) λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του παιχνιδιού, ο
διαιτητής διαπιστώνει την αντιαθλητική συμπεριφορά μεταξύ των Α5 και Β5 στον
αγωνιστικό χώρο, χωρίς την επιβολή ποινών στους παίκτες. Ο πρώτος διαιτητής,
καταγράφει, στην πίσω πλευρά του φύλλου αγώνος, το γεγονός και θα πρέπει να
στείλει λεπτομερή έκθεση στην Διοργανώτρια Αρχή του πρωταθλήματος.
ΝΑΙ
(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2017, Άρθρο 46.10, 2ο bullet)
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