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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
1. Στη διάρκεια του εναρκτήριου jump ball και ενώ η μπάλα αγγίζεται νόμιμα από
τον αναπηδών σε αυτό Α1, ο Β4 χρεώνεται με τεχνική ποινή λόγω διαμαρτυρίας.
Οποιοσδήποτε παίκτης της Α θα εκτελεί μία (1) ελεύθερη βολή και ένα νέο jump
ball μεταξύ οποιονδήποτε παικτών θα διεξαχθεί προκειμένου να αρχίσει το
παιχνίδι.

2. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα γυρίζει περιμετρικά της
στεφάνης με ένα ελάχιστο τμήμα της να είναι μέσα ή κάτω από το επίπεδο
της στεφάνης, όταν ο Β1 αγγίζει τη μπάλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν την
παράβαση παρέμβασης (basket interference) και πιστώνουν τον/ους
πόντο/ους στην Α ομάδα.

3. O A1 εκτελεί προσπάθεια 3 πόντων. Η μπάλα έχει αναπηδήσει στη στεφάνη
όταν ο Α2 γραπώνει το καλάθι και κατόπιν καρφώνει τη μπάλα μέσα σε
αυτό. Οι διαιτητές ακυρώνουν το καλάθι του Α2 καταλογίζοντας Παράβαση
παρέμβασης (basket interference)
4. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα αρχικά στην ανοδική της πορεία
αγγίζεται από τον Α2 και κατόπιν στην καθοδική της τροχιάς, αγγίζεται από τον
B3. Η ενέργεια του Β3 είναι παράνομη. Δύο ή τρείς πόντοι θα πιστωθούν στον
Α1.

5. Η ομάδα Α έχει 5 ομαδικά σφάλματα και η ομάδα Β, 2 ομαδικά σφάλματα σε αυτό
το τέταρτο. Ο ντριμπλέρ Α1 και ο Β1 διαπράττουν εκατέρωθεν σφάλματα περίπου
στον ίδιο χρόνο. Το σφάλμα λογίζεται ως διπλό και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με
κατοχή για την ομάδα Α στο πλησιέστερο σημείο που καταλογίστηκε.
6. O A1 από το πίσω γήπεδό του πασάρει στο εμπρός γήπεδο, σε συμπαίκτη του.
Ενώ απομένουν 16’’ στη συσκευή των 24άρων, η μπάλα αναπηδά στο έδαφος και
στα 14’’ ανακτάται από τον Α3. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση 8’’.
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