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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
1. Με οκτώ (8’’) δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24άρων, ο Β1 στο δικό του πίσω
γήπεδο χρεώνεται με σφάλμα στον Α1. Μετά από αυτό ο Β2 χρεώνεται με τεχνική
ποινή. Το σφάλμα κατά του Α1 ήταν στην προσπάθειά του για καλάθι (act of
shooting) και η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι. Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α
θα εκτελεί μία (1) ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Μετά την
ελεύθερη βολή ο Α1 θα εκτελεί δύο (2) ή τρείς (3) ελεύθερες βολές και το παιχνίδι
θα συνεχίζεται όπως μετά την εκτέλεση οποιασδήποτε τελευταίας ελεύθερης βολής.
2. Με οκτώ (8’’) δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24άρων, ο Β1 στο δικό του πίσω
γήπεδο χρεώνεται με σφάλμα στον Α1. Μετά από αυτό ο Β2 χρεώνεται με τεχνική
ποινή. Το σφάλμα κατά του Α1 ήταν στην προσπάθειά του για καλάθι (act of
shooting) και η μπάλα μπήκε στο καλάθι. Το καλάθι του Α1 θα μετρήσει.
Οποιοσδήποτε παίκτης της Α ομάδας θα εκτελεί αρχικά μία (1) ελεύθερη βολή και
κατόπιν ο Α1 θα επιχειρεί τη μία (1) ελεύθερη βολή για το σφάλμα. Το παιχνίδι θα
συνεχίζεται όπως μετά την εκτέλεση οποιασδήποτε τελευταίας ελεύθερης βολής.
3. Με έντεκα (11’’) δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24άρων, ο Β1 χρεώνεται με
αντιαθλητικό σφάλμα στον Α1. Μετά από αυτό, ο Α2 χρεώνεται με τεχνική ποινή.
Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα επιχειρεί μία (1) ελεύθερη βολή χωρίς
κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Μετά την ελεύθερη βολή της τεχνικής ποινής, ο
Α1 θα επιχειρεί δύο (2) 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.
4. Με δέκα τρία (13’’) δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24άρων, ο Β1 χρεώνεται με
αντιαθλητικό σφάλμα στον Α1. Μετά από αυτό, ο Β2 χρεώνεται με τεχνική ποινή.
Ο Α1 μπορεί να εκτελέσει και τις τρείς 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.
5. Στον A1 χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές. Μετά από την εκτέλεση της πρώτης
ελεύθερης βολής, χρεώνεται από μια τεχνική ποινή στους Α2 και Β2. Η σειρά
εκτέλεσης των ποινών θα είναι ως ακολούθως: 1 βολή για την ομάδα Α, μία (1)
βολή για την ομάδα Β και κατόπιν εκτέλεση της 2ης βολής του Α1.
6. Στον A1 χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές. Και οι δύο (2) ελεύθερες βολές
είναι επιτυχείς. Προτού η μπάλα ζωντανέψει ξανά, μετά την τελευταία ελεύθερη
βολή, οι A2 και B2 χρεώνονται με εκατέρωθεν τεχνικές ποινές. Το παιχνίδι θα
συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Β από την τελική γραμμή όπως μετά την
εκτέλεση οποιασδήποτε πετυχημένης τελευταίας ελεύθερης βολής.
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7. O B1 κάνει φάουλ στον Α1. Αυτό είναι το πέμπτο (5ο) ομαδικό σε αυτό το τέταρτο.
Ο Α6 εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν συμμετέχει ενεργά στη συμπλοκή.
Ο head προπονητής χρεώνεται με τεχνική ποινή καταγεγραμμένη ως ‘B2’.
Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα επιχειρεί τις δύο (2) ελεύθερες βολές για
την τεχνική ποινή στον head προπονητή της Α ομάδας. Κατόπιν ο Α1 θα εκτελεί τις
δύο (2) βολές λόγω των ομαδικών σφαλμάτων της Β ομάδας.
8. O B3 κάνει φάουλ στον Α3. Αυτό είναι το έκτο (6ο) ομαδικό σε αυτό το τέταρτο. Ο
Α6 εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν συμμετέχει ενεργά στη συμπλοκή. Ο
head προπονητής χρεώνεται με τεχνική ποινή καταγεγραμμένη ως ‘B2’. Οι δύο
βολές για το σφάλμα του Β3 με τις δύο βολές για την τεχνική ποινή, αλληλοδιαγράφονται και δεν εκτελούνται. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με κατοχή για την
ομάδα Α, που είχε την κατοχή της μπάλας στη διάρκεια του σφάλματος.
9. Σε όλες τις περιπτώσεις καταλογισμού τεχνικής ποινής, εντός και εκτός αγωνιστικού
χώρου, οποιοσδήποτε παίκτης της άλλης ομάδας θα εκτελεί άμεσα τον ανάλογο
αριθμό των βολών που προκύπτουν από την ποινή.
10.Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του παιχνιδιού μεταξύ του 1ου και του 2ου
τετάρτου, οι παίκτες A1 και B1 χρεώνονται με σφάλματα αποβολής. Το
εναλλασσόμενο βέλος είναι υπέρ της ομάδας Α. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με
επαναφορά εκτός ορίων για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής
γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
11.Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του παιχνιδιού μεταξύ του 3ου και του 4ου
τετάρτου, οι head προπονητές Α και Β χρεώνονται με τεχνικές ποινές. Το
εναλλασσόμενο βέλος είναι υπέρ της Β. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά
εκτός ορίων για την ομάδα Β από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι
από το τραπέζι της γραμματείας.
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