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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
1. Ο A1 τραυματίζεται και το παιχνίδι σταματά. Καθώς ο A1 δεν είναι σε θέση να συνεχίσει
να αγωνίζεται αμέσως, ο διαιτητής σφυρίζει κάνοντας το κατάλληλο σήμα για μία
αντικατάσταση. Τότε, ο προπονητής της Α ομάδας ζητά time out, μετά που
αντικαταστάτης του Α1 έχει εισέλθει στο παιχνίδι. Μετά την ολοκλήρωση του time out, ο
Α1 μπορεί να αγωνιστεί.
2. Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν καταλογίζεται υπέρ του σφάλμα
ταυτόχρονα με τον ήχο της κόρνας του χρονομέτρου για τη λήξη του τετάρτου. Οι
διαιτητές δεν είναι σίγουροι εάν στον Α1 θα πρέπει να χορηγηθούν 2 ή 3 ελεύθερες
βολές και αποφασίζουν να κάνουν χρήση του Σ.Σ.Ε. Ο χρονομέτρης θα ξεκινά το
χρονόμετρο για τη μέτρηση του διαλείμματος του παιχνιδιού μετά την απόφαση που έχει
προκύψει από το Σ.Σ.Ε. και αφού οι 2 ή 3 ελεύθερες βολές έχουν εκτελεστεί.
3. Στη διάρκεια του διαλείμματος του παιχνιδιού πριν την έναρξη του, μία τεχνική ποινή
καταλογίζεται σε βάρος του Α1. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ο προπονητής της
ομάδας Β υποδεικνύει τον Β6 για την εκτέλεση της ελεύθερης βολής, ωστόσο ο Β6 δεν
είναι ένας από τους πέντε παίκτης που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Οι διαιτητές το
επιτρέπουν.
4. Στη διάρκεια του διαλείμματος του παιχνιδιού πριν την έναρξη του, ένα μέλος της Α
ομάδας διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα σε ένα μέλος της ομάδας Β. Αυτό το μέλος της
ομάδας Β θα εκτελεί τις 2 ελεύθερες βολές πριν την έναρξη του παιχνιδιού και το
παιχνίδι θα ξεκινήσει με jump – ball.
5. Ο Α1 έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για καλάθι όταν ο Β2 κάνει σφάλμα στον Α2. Αυτό
είναι το 5ο ομαδικό σφάλμα για την Β σε αυτό το τέταρτο. Ο Α1 ολοκληρώνει το σουτ
του με μια συνεχόμενη κίνηση. Το καλάθι, εάν επιτευχθεί, θα μετρήσει. Ο Α2 θα
εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει όπως μετά την εκτέλεση
οποιασδήποτε τελευταίας βολής.
6. Ο Α1 έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για καλάθι όταν ο Α2 κάνει σφάλμα στον Β2. Ο Α1
ολοκληρώνει το σουτ του με μια συνεχόμενη κίνηση. Το καλάθι εάν επιτευχθεί δεν θα
μετρήσει. Ανεξαρτήτως του αριθμού των ομαδικών σφαλμάτων της Α ομάδας σε αυτό το
τέταρτο, το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο
σημείο που καταλογίστηκε το σφάλμα.
7. Αμέσως μετά που η μπάλα αγγίζεται νόμιμα από τον συμμετέχοντα στην αναπήδηση
Α1, η μπάλα καταλήγει απευθείας εκτός ορίων στο εμπρός στο εμπρός γήπεδο της Β
ομάδας. Η επαναφορά για την ομάδα Β, θα γίνεται από το σημείο εξόδου της μπάλας με
διαθέσιμα 14’’ για την εκδήλωση της επίθεσής της.
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8. Αμέσως μετά που η μπάλα αγγίζεται νόμιμα από τον συμμετέχοντα στην αναπήδηση
Α1, η μπάλα καταλήγει απευθείας εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Β ομάδας. Η
επαναφορά για την ομάδα Β θα γίνεται από το σημείο εξόδου της μπάλας με διαθέσιμα
24’’ για την εκδήλωση της επίθεσής της.
9. Στη διάρκεια του εναρκτήριου jump ball, ο Α2 που συμμετέχει σε αυτό κάνει παράβαση.
Η μπάλα θα χορηγείται στο εμπρός γήπεδο της Β, πλησίον της κεντρικής γραμμής, με
14’’ για την εκδήλωση της επίθεσής της.
10. Ταυτόχρονα με το σήμα της λήξης του 1ου τετάρτου, ο B1 διαπράττει αντιαθλητικό
σφάλμα στον A1. Η ομάδα Β έχει το δικαίωμα της κατοχής λόγω της εναλλασσόμενης
κατοχής για την έναρξη του 2ου τετάρτου. Ο A1 θα σουτάρει 2 ελεύθερες βολές χωρίς
κανείς να διεκδικήσει το ριμπάουντ. Μετά από το διάλειμμα των 2 λεπτών, το παιχνίδι
θα επαναρχίσει με επαναφορά εκτός ορίων ιππαστί στην κεντρική γραμμή του γηπέδου
και με νέα 24’’.
11. Πριν η μπάλα αγγιχθεί νόμιμα κατά το εναρκτήριο jump ball, ο Α2 (δεν συμμετέχει στην
αναπήδηση), εισέρχεται στον κεντρικό κύκλο από το πίσω γήπεδό του. Ο Α2 έχει
διαπράξει παράβαση κατά την αναπήδηση. Στην ομάδα Β χορηγείται επαναφορά της
μπάλας από το εμπρός της γήπεδο, κοντά στην κεντρική γραμμή στο πλησιέστερο
σημείο που διαπράχθηκε η παράβαση, με 14’’ για την εκδήλωση της επίθεσής της.
12. Πριν η μπάλα αγγιχθεί νόμιμα κατά το εναρκτήριο jump ball, ο Α2 (δεν συμμετέχει στην
αναπήδηση), εισέρχεται στον κεντρικό κύκλο από το εμπρός γήπεδό του. Ο Α2 έχει
διαπράξει παράβαση κατά την αναπήδηση. Στην ομάδα Β χορηγείται επαναφορά της
μπάλας από το πίσω της γήπεδο, κοντά στην κεντρική γραμμή στο πλησιέστερο σημείο
που διαπράχθηκε η παράβαση με 24’’ στη συσκευή των 24άρων.
13. Σε σουτ για καλάθι, από τον Α1 η μπάλα σφηνώνει μεταξύ της στεφάνης και του
ταμπλό. Η ομάδα Α έχει το δικαίωμα της επαναφοράς από εκτός ορίων λόγω της
εναλλασσόμενης κατοχής. Μετά την επαναφορά από την τελική γραμμή, η ομάδα Α θα
έχει 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
14. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα σε σουτ για καλάθι από τον Α1, η μπάλα σφηνώνει μεταξύ
της στεφάνης και του ταμπλό. Η ομάδα Β έχει το δικαίωμα της επαναφοράς από εκτός
ορίων λόγω της εναλλασσόμενης κατοχής. Μετά την επαναφορά από την τελική
γραμμή, η ομάδα Β θα έχει 24 δευτερόλεπτα.
15. Η μπάλα είναι στον αέρα σε σουτ για καλάθι από τον Α1, όταν η κόρνα των 24άρων
δευτερολέπτων ηχεί και κατόπιν σφηνώνει μεταξύ της στεφάνης και του ταμπλό. Η
ομάδα Α έχει το δικαίωμα της επαναφοράς από εκτός ορίων λόγω της εναλλασσόμενης
κατοχής. Η επαναφορά θα γίνεται από την τελική γραμμή με την ομάδα Α να έχει 14’’
στη συσκευή των 24άρων.
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