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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

1. Με 1:08’’ να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο και 21’’ στη
συσκευή των 24άρων, ο Β1 μετακινεί τα χέρια του πάνω από τη γραμμή εκτός
ορίων για να μπλοκάρει την επαναφορά του Α1. Πριν εγχειρίσει τη μπάλα στον
Α1, ο διαιτητής είχε ήδη δώσει τη σχετική προειδοποίηση για την παράνομη
παρεμπόδιση κατά την επαναφορά. Ο Β1 θα χρεώνεται με τεχνική ποινή διότι
παρενέβη στην επαναφορά.

ΝΑΙ
(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 36-42 Παράδειγμα)
Ερμηνεία: Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α θα επιχειρεί 1 ελεύθερη
βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει
με επαναφορά για την ομάδα Α από το πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν
η μπάλα όταν καταλογίστηκε η τεχνική ποινή.

2. Ο Α1 έχει χρεωθεί με το 5ο του σφάλμα. Πηγαίνοντας προς τον πάγκο του,
χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα διότι απώθησε τον Β1. Το αντιαθλητικό
σφάλμα του Α1, θα τιμωρείται ως προσωπικό του σφάλμα.
ΟΧΙ

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 37-13 Παράδειγμα)

Ερμηνεία: Ο Α1 έχει γίνει αποκλεισμένος παίκτης. Το αντιαθλητικό σφάλμα του
Α1 θα χρεώνεται στον head προπονητή του καταγεγραμμένο ως ‘Β1’.
Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα επιχειρεί την 1 ελεύθερη βολή χωρίς
κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά από
εκτός ορίων για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα
όταν συνέβη το αντιαθλητικό σφάλμα.
3. Ο Α1 έχει χρεωθεί με το 5ο του σφάλμα. Πηγαίνοντας προς τον πάγκο του, ο Α1
χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα επειδή προσέβαλλε λεκτικά ένα διαιτητή. Στον Α1
θα καταλογίζεται μία τεχνική ποινή.
ΟΧΙ

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 37-14 Παράδειγμα)

Ερμηνεία: Ο Α1 έχει γίνει αποκλεισμένος παίκτης. Το τεχνικό σφάλμα του Α1 θα
χρεώνεται στον head προπονητή του καταγεγραμμένο ως ‘Β1’. Οποιοσδήποτε
παίκτης της ομάδας Β θα επιχειρεί την 1 ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί
το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων για την
ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν συνέβη το
τεχνικό σφάλμα.
4. Ο Α1 χρεώνεται με το 5ο του σφάλμα. Αυτό είναι το 2ο ομαδικό της Α ομάδας στο
συγκεκριμένο τέταρτο. Πηγαίνοντας προς τον πάγκο του, ο Α1 χρεώνεται με
αντιαθλητικό σφάλμα για απώθηση του Β1. Ο Β1 κατόπιν σπρώχνει τον Α1. Ο Β1
χρεώνεται επίσης με αντιαθλητικό σφάλμα. Η ενέργεια του Α1 θα τιμωρείται ως
τεχνική ποινή στον προπονητή του.
ΝΑΙ

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 37-15 Παράδειγμα)
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Ερμηνεία: Ο Α1 έχει γίνει αποκλεισμένος παίκτης. Το αντιαθλητικό σφάλμα του
Α1 θα χρεώνεται στον head προπονητή του καταγεγραμμένο ως ‘Β1’. Το
αντιαθλητικό σφάλμα του Β1 θα χρεώνεται στον ίδιο, καταγεγραμμένο ως ‘U2’.
Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα επιχειρεί την 1 ελεύθερη βολή χωρίς
κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. O αναπληρωματικός του Α1 θα επιχειρεί τις 2
ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα
επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Α από τη γραμμή
επαναφοράς στο εμπρός της γήπεδο. H ομάδα Α θα έχει 14’’ στη συσκευή των
24άρων.
5. Ο Α1 αποβάλλεται για παράφορη αντιαθλητική συμπεριφορά του. Ο Α1
εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο και λεκτικά προσβάλει ένα διαιτητή. Οι
διαιτητές χρεώνουν τον Α1 επιπλέον με σφάλμα αποβολής το οποίο καταλογίζεται
στον προπονητή του.
ΟΧΙ

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 38-2 Παράδειγμα)

Ερμηνεία: Ο Α1 έχει ήδη αποβληθεί και δεν μπορεί να τιμωρηθεί επιπλέον για
την λεκτική του προσβολή. Ο διαιτητής ή ο κομισάριος, εάν παρίσταται,
περιγράφει το συμβάν στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.
6. Ο Α1 διαπράττει παράβαση βημάτων. Απογοητευμένος, αυτός προσβάλει λεκτικά
το διαιτητή με τέτοιο τρόπο ώστε ο Α1 να χρεώνεται με σφάλμα αποβολής.
Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα επιχειρεί τις 2 ελεύθερες βολές χωρίς
κανείς να διεκδικεί το rebound. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά από
εκτός ορίων για την ομάδα Β από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός της γήπεδο.
H ομάδα Β θα έχει 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
ΝΑΙ

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 38-4 Παράδειγμα)

Ερμηνεία: Ο Α1 έχει γίνει παίκτης που έχει αποβληθεί. Το σφάλμα αποκλεισμού
του Α1 θα χρεώνεται στον ίδιο καταγεγραμμένο ως ‘D2’.

7. Ο Α1 χρεώνεται με το 5ο του προσωπικό σφάλμα. Αυτό είναι το 2ο

ομαδικό σφάλμα της ομάδας σε αυτό το τέταρτο. Πηγαίνοντας προς τον
πάγκο του, Α1 προσβάλει λεκτικά το διαιτητή με τέτοιο τρόπο ώστε να
χρεώνεται με σφάλμα αποβολής. Η αποβολή του θα χρεώνεται ως τεχνική
ποινή στον προπονητή του και θα τιμωρείται ανάλογα.
ΟΧΙ

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 38-6 Παράδειγμα)

Ερμηνεία: Ο Α1 έχει γίνει παίκτης που έχει αποβληθεί. Το σφάλμα αποκλεισμού
του Α1 θα χρεώνεται στον head προπονητή της Α, καταγεγραμμένο ως ‘Β2’.
Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα επιχειρεί τις 2 ελεύθερες βολές χωρίς
κανείς να διεκδικεί το rebound. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά από
εκτός ορίων για την ομάδα Β από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός της γήπεδο.

8. Στο 3ο τέταρτο του παιχνιδιού, ο Α1 εντός του αγωνιστικού χώρου, μετά
από φραστικό διαπληκτισμό, γρονθοκοπεί τον συμπαίκτη του Α2. Ο Α1 θα
πρέπει να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή λόγω της συμπεριφοράς του αυτής.
ΟΧΙ
(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 38-8α. Παράδειγμα)
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Ερμηνεία: Ο Α1 θα αποβάλλεται. Το σφάλμα της αποβολής του Α1 θα
χρεώνεται εναντίον του καταγεγραμμένο ως ‘D2’.
9. Στο 1ο τέταρτο του παιχνιδιού, ο Α1 εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο και
γρονθοκοπεί ένα θεατή που τον προκάλεσε φραστικά, βρίζοντάς τον από
την εξέδρα. Η ενέργεια του Α1 θα πρέπει να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή
λόγω της συμπεριφοράς του αυτής.
ΟΧΙ
(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 38-8β. Παράδειγμα)
Ερμηνεία: Ο Α1 θα αποβάλλεται. Το σφάλμα της αποβολής του Α1 θα
χρεώνεται εναντίον του καταγεγραμμένο ως ‘D2’.
10.
Ο Α6 βρίσκεται στον πάγκο του, όταν μετά από λογομαχία,
γρονθοκοπεί τον συμπαίκτη του Α7. Η ενέργεια του Α6 θα τιμωρείται με
προσωπική τεχνική ποινή.
ΟΧΙ
(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 38-8γ. Παράδειγμα)
Ερμηνεία: Το σφάλμα της αποβολής του Α6 θα χρεώνεται εναντίον του
head προπονητή καταγεγραμμένο ως ‘Β2’. Οποιοσδήποτε παίκτης της
ομάδας Β θα επιχειρεί τις δύο (2) ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να
διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά από
εκτός ορίων για την ομάδα Β από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός της
γήπεδο. H ομάδα Β θα έχει 14’’ στη συσκευή των 24άρων
11.
Ο Α6, αναπληρωματικός παίκτης, στη διάρκεια της αντικατάστασης
του κτυπά το τραπέζι της γραμματείας εκνευρισμένος και καταστρέφει το
ρολόι των 24’’. Καθώς δεν είναι παίκτης αγώνος, τιμωρείται με προσωπική
τεχνική ποινή.
ΟΧΙ
(Επίσημες Διευκρινήσεις 2019, 38-8δ. Παράδειγμα)
Ερμηνεία: Το σφάλμα της αποβολής του Α6 θα χρεώνεται εναντίον του
head προπονητή καταγεγραμμένο ως ‘Β2’. Οποιοσδήποτε παίκτης της
ομάδας Β θα επιχειρεί τις δύο (2) ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να
διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά από
εκτός ορίων για την ομάδα Β από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός της
γήπεδο. H ομάδα Β θα έχει 14’’ στη συσκευή των 24άρων
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