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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
1. Στο 3ο τέταρτο του παιχνιδιού, ο Β1 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα κατά του
Α2. Στο 4ο τέταρτο, ο Β1 κάνει φάουλ σε επιτυχή προσπάθεια του Α1. Ο
διαιτητής δεν είναι σίγουρος εάν το σφάλμα θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε
αντιαθλητικό. Καθώς ο πρώτος διαιτητής (crew chief) κατευθύνεται προς τη
γραμματεία για να χρησιμοποιεί το Σ.Σ.Ε., ο Β1, διαμαρτύρεται και χρεώνεται με
τεχνική ποινή. Το Σ.Σ.Ε. δείχνει ότι το σφάλμα του Β1 στον Α1 ήταν
αντιαθλητικό. Η σωστή διαδικασία είναι: Το καλάθι του Α1 μετράει, εκτέλεση μίας
(1) ελεύθερης βολής για την τεχνική ποινή στον Β1, εκτέλεση μίας (1) ελεύθερης
βολής από τον Α1 για το αντιαθλητικό σφάλμα, επανέναρξη του παιχνιδιού με
κατοχή για την ομάδα Α με νέα 14’’, από τη γραμμή επαναφοράς του εμπρός
γηπέδου της Α.
2. Ο Α1 έχει την κατοχή της μπάλας στο εμπρός γήπεδό του για 20 δευτερόλεπτα,
όταν εμφανίζεται μια κατάσταση συμπλοκής. Οι Α6 και Β6 (αναπληρωματικοί)
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και συμπλέκονται. Οι διαιτητές αποβάλλουν
τους 2 αναπληρωματικούς επειδή εγκατέλειψαν τα όρια της περιοχής των πάγκων
των ομάδων τους. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει από το πλησιέστερο σημείο της
διακοπής με νέα 14’’ για την ομάδα Α.
3. Στη διάρκεια μιας συμπλοκής, μετά τον καταλογισμό και την αλληλο-ακύρωση
των ποινών, η επαναφορά της μπάλας θα γίνεται από την ομάδα που είχε τον
έλεγχο της μπάλας, από το πλησιέστερο σημείο της κατοχής.
4. Ο Α1 έχει την κατοχή της μπάλας στο πίσω γήπεδό του για 19 δευτερόλεπτα,
όταν εμφανίζεται μια κατάσταση συμπλοκής. Οι Α6 και Β6 (αναπληρωματικοί)
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και συμπλέκονται. Οι διαιτητές αποβάλλουν
τους 2 αναπληρωματικούς επειδή εγκατέλειψαν τα όρια της περιοχής των πάγκων
των ομάδων τους. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει από το πλησιέστερο σημείο της
διακοπής στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας η οποία θα έχει νέα 8’’ για να περάσει
στο εμπρός γήπεδο.
5. Ο Α1 έχει την κατοχή της μπάλας στο εμπρός γήπεδό του για 5 δευτερόλεπτα,
όταν εμφανίζεται μια κατάσταση συμπλοκής. Οι Α8 και Β8 (αναπληρωματικοί)
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και συμπλέκονται. Οι διαιτητές αποβάλλουν
τους 2 αναπληρωματικούς επειδή εγκατέλειψαν τα όρια της περιοχής των πάγκων
των ομάδων τους. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει από το πλησιέστερο σημείο της
διακοπής με νέα 14’’ για την ομάδα Α.
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6. Στη διάρκεια μίας συμπλοκής ο Α6 εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και κατά
συνέπεια αποβάλλεται. Στον head προπονητή της Α ομάδας θα καταλογίζεται μια
τεχνική ποινή, καταγεγραμμένη ως “Β2”. Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα
εκτελεί 2 ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα
επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από τη γραμμή επαναφοράς στο
εμπρός της γήπεδο με 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
7. Οι Α1 και Β1 ξεκινούν μια συμπλοκή στον αγωνιστικό χώρο. Οι Α6 και Β6
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν εμπλέκονται στη συμπλοκή. Ο Α7
επίσης εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκοπεί τον Β1 στο πρόσωπο
του. Μετά τον καταλογισμό όλων των ποινών, ο αναπληρωματικός του Β1 θα
εκτελεί 2 ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα
επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από τη γραμμή επαναφοράς στο
εμπρός της γήπεδο. Η ομάδα Β θα έχει 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
8. Οι Α1 και Β1 ξεκινούν μια συμπλοκή στον αγωνιστικό χώρο. Ο Α6 και ο μάνατζερ
της ομάδας Α εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και συμμετέχουν ενεργά στη
συμπλοκή. Οποιοσδήποτε παίκτης/ες της ομάδας Β θα επιχειρεί έξι (6) ελεύθερες
βολές. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από τη γραμμή
επαναφοράς στο εμπρός της γήπεδο με 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
9. Σε σουτ του A1 με άλμα, η μπάλα βρίσκεται στον αέρα όταν ηχεί η συσκευή των
24άρων. Μετά από την κόρνα (της συσκευής των 24”), αλλά με τον A1 ακόμα
στον αέρα, ο B1 χρεώνεται με ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον A1 και η μπάλα
δεν αγγίζει τη στεφάνη.
Το σφάλμα του Β1 θα αγνοείται καθώς υπάρχει
παράβαση των 24άρων.
10.Σε σουτ του A1 με άλμα, η μπάλα βρίσκεται στον αέρα όταν ηχεί η συσκευή των
24άρων. Μετά από την κόρνα (της συσκευής των 24”), αλλά με τον A1 ακόμα
στον αέρα, ο B1 χρεώνεται με ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον A1 και η μπάλα
αγγίζει τη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι. Ο Α1 θα επιχειρεί 2 ή 3
ελεύθερες βολές, χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα
επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α από τη γραμμή επαναφοράς στο
εμπρός της γήπεδο με 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
11. Το σουτ του A1 με άλμα, βρίσκεται στον αέρα όταν ηχεί η συσκευή των 24άρων.
Μετά από την κόρνα (της συσκευής των 24”), αλλά με τον A1 ακόμα στον αέρα, ο
B1 χρεώνεται με ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον A1 και η μπάλα μπαίνει στο
καλάθι. Το καλάθι του Α1 δεν θα μετρήσει καθώς έχει προηγηθεί το αντιαθλητικό
σφάλμα υπέρ του. Στον Α1 θα χορηγούνται 2 ή 3 βολές, αναλόγως.
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