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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 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 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.

2.

Με 0:07 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού και με το
σκορ Α ομάδα 76 – Β ομάδα 76, η ομάδα Α έχει επαναφορά στο δικό της εμπρός
γήπεδο. Μετά που η μπάλα έχει αγγίξει ένα παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, το
παιχνίδι ξεκινά με καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων. Μετά από 4 δευτερόλεπτα, ο Α1
σημειώνει καλάθι (σκοράρει), ταυτόχρονα με τον ήχο της λήξης του παιχνιδιού. Το
καλάθι δεν θα μετρήσει, το χρονόμετρο του παιχνιδιού θα επανέλθει στα 7
δευτερόλεπτα και η φάση θα επαναληφθεί με επαναφορά 7 δευτερολέπτων για την
ομάδα Α.

3.

Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, μία
τεχνική ποινή χρεώνεται στον Β1. Εάν το σουτ του Α1 μπει στο καλάθι, αυτό θα
μετρήσει. Μετά την εκτέλεση της ελεύθερης βολής από οποιοδήποτε παίκτη της Α
ομάδας για την τεχνική ποινή, το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την
ομάδα Β από οποιοδήποτε σημείο πίσω από την τελική γραμμή.

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.

O B3 κάνει φάουλ στον Α3. Αυτό είναι το έκτο (6ο) ομαδικό σε αυτό το τέταρτο. Ο
Α6 εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς ωστόσο να συμμετάσχει ενεργά στη
συμπλοκή εντός αγωνιστικού χώρου. 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, αλληλο-διαγράφονται και δεν εκτελούνται. Το παιχνίδι
θα συνεχιστεί με κατοχή για την ομάδα Α, που είχε την κατοχή της μπάλας στη
διάρκεια του σφάλματος.

6.

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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7.

Απομένουν δύο (2) δέκατα του δευτερολέπτου για τη λήξη του τετάρτου όταν η
ομάδα Α επαναφέρει τη μπάλα από το εμπρός της γήπεδο, στο ύψος της γραμμής
των ελευθέρων βολών. Κατά την επαναφορά από εκτός ορίων, ο Α5 επιχειρεί πάσα
στη ρακέτα και η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο χρονομέτρης οφείλει να ξεκινήσει το
χρονόμετρο του παιχνιδιού, αμέσως, στην περίπτωση που η μπάλα αγγίξει στη
στεφάνη.

8.

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.

9.

Μετά από τον καταλογισμό 5ου σφάλματός του, γνωστοποιείται στον Α1 ότι δεν
έχει το δικαίωμα να συμμετέχει. Αργότερα ο Α1, επανέρχεται ως αλλαγή και
καταλογίζεται ένα σφάλμα εναντίον. Το σφάλμα του Α1 θα καταχωρείται στο
φύλλο αγώνος σε επιπλέον τετραγωνάκι, δίπλα στο 5ο του σφάλμα, και επιπλέον
μία τεχνική ποινή θα καταλογιστεί στον head προπονητή Α, που καταχωρείται ως
"Β1".

10. Με το σκορ 85-84, και 19’’ να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού, ο Α3 έχει τη
μπάλα στη διάθεσή του για επαναφορά. Ο Β4 κράτα τον Α4 ο οποίος προσπαθεί να
ξε-μαρκαριστεί για να δεχθεί την πάσα του Α3. Το κράτημα του Β4 θα τιμωρείται ως
αντιαθλητικό.
11. Πόντοι που κατακυρώθηκαν ενώ η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι σύμφωνα με το
Άρθρο 31 (παρεμβολή και παρέμβαση στην τροχιά της μπάλας), θα καταγράφονται
σαν να έχουν επιτευχθεί από τον παίκτη που σούταρε.
12. Ενώ το χρονόμετρο του παιχνιδιού «τρέχει», ανακαλύπτεται ότι η ομάδα Α έχει
περισσότερους από 5 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Τη στιγμή της ανακάλυψης, η
ομάδα Β, έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το παιχνίδι θα σταματήσει αμέσως, εκτός αν
η ομάδα Β τίθεται σε μειονεκτική θέση, ο παίκτης θα απομακρυνθεί αμέσως. Στον
head προπονητή της ομάδας Α θα χρεώνεται μία τεχνική ποινή, καταγραμμένη ως
"Β1".
13. Παίκτης που έχει χρεωθεί με το 5ο του σφάλμα, γίνεται αποκλεισμένος παίκτης και
οποιαδήποτε επιπλέον τεχνική ποινή σε αυτόν, θα χρεώνεται εναντίον του head
προπονητή του, καταγεγραμμένη ως “Β1”. Αυτό θα ισχύει ακόμη και εάν ένα (1)
από τα πέντε (5) σφάλματά του ήταν τεχνικό ή αντιαθλητικό σφάλμα.
14. Ο Β1 έχει χρεωθεί με ένα τεχνικό σφάλμα στη διάρκεια του 1ου τετάρτου. Στο 4ο
τέταρτο ο Β1 έχει χρεωθεί με το 5ο του σφάλμα. Αυτό είναι το 2ο ομαδικό της Β
ομάδας σε αυτό το τέταρτο. Καθ’ οδόν για τον πάγκο του, χρεώνεται με τεχνική
ποινή. Η τεχνική ποινή του Β1, θα χρεώνεται στον head προπονητή του
καταγεγραμμένη ως ‘Β1’. Ο Β1 δεν αποβάλλεται.
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15. Ο Α-11 έχει καθίσει στη καρέκλα της αντικατάστασης, δίπλα από το τραπέζι της
γραμματείας. Με την πρώτη ευκαιρία, ο προπονητής της Β ομάδας ζητά και του
χορηγείται το time out. Η σωστή διαδικασία είναι πρώτα να δοθεί το time out και
κατόπιν η αντικατάσταση.
16. Ο Β-11 έχει αιτηθεί την αντικατάσταση του Β3. Στην πρώτη ευκαιρία, οι διαιτητές
γνέφουν για την αλλαγή του Β-11 και ταυτόχρονα ο προπονητής, οποιασδήποτε
ομάδας, ζητά και του χορηγείται time out. Μετά το time out ο Β-11 πρέπει
υποχρεωτικά να αγωνιστεί.
17. Ταυτόχρονα με τη λήξη του 3ου τετάρτου, ο Α1 κάνει αντιαθλητικό σφάλμα στον
Β1. Πριν την έναρξη της δίλεπτης ανάπαυσης ο Β1 θα εκτελέσει τις δύο (2)
ελεύθερες βολές και το 4ο τέταρτο θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β
από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός της γήπεδο, με νέα δέκα τέσσερα (14)
δευτερόλεπτα.
18. Ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του στην προσπάθειά του για καλάθι (act of
shooting) όταν μία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Β1. Οποιοδήποτε παίκτη της Α
ομάδας θα εκτελεί μια (1) ελεύθερη βολή για την τεχνική ποινή, το σουτ του Α1, αν
μπει, θα μετρήσει και το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β
από οποιοδήποτε σημείο πίσω από την τελική γραμμή.
19. Με 1:53 sec να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1
που θα επαναφέρει την μπάλα, την έχει στα χέρια του ή στη διάθεσή του για
επαναφορά από εκτός ορίων όταν ο Β2 κάνει φάουλ στον Α2 στον αγωνιστικό
χώρο. Ένα απλό σφάλμα σε βάρος του Β2 θα καταλογίζεται.
20. Ο Β1 χρεώνεται με σφάλμα κατά του Α1 σε επιτυχημένη του προσπάθεια για
καλάθι. Τη στιγμή που η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του Α1 για την εκτέλεση της
ελεύθερης βολής, ένα τεχνικό σφάλμα χρεώνεται στον ίδιο, τον Α1. Οποιοσδήποτε
παίκτης της ομάδας Β θα εκτελεί τη μια (1) ελεύθερη βολή της τεχνικής ποινής και
κατόπιν ο Α1 θα εκτελεί τη βολή για το σφάλμα που του έγινε.
21. 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.
22. Όλα τα σφάλματα, τα οποία επισύρουν ποινές της ιδίας βαρύτητας και τα οποία
ακυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 42 (Ειδικές περιπτώσεις), θα καταγράφονται
στο φύλλο αγώνος, προσθέτοντας ένα μικρό "c", (cancelation) δίπλα στα "Ρ", "Τ",
"C", "Β", "U" ή "D".
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23. Απομένουν δύο (2) δέκατα του δευτερολέπτου για τη λήξη του τετάρτου όταν η
ομάδα Α επαναφέρει από το εμπρός της γήπεδο, στο ύψος της γραμμής των
ελευθέρων βολών. Κατά την επαναφορά από εκτός ορίων, συμβαίνουν χρονικά τα
εξής: O Α5 επιχειρεί πάσα στη ρακέτα, η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη, ο χρονομέτρης
ξεκινά το χρονόμετρο του παιχνιδιού, ηχεί η κόρνα της λήξης του τετάρτου, ο Α3
κτυπά (tap) τη μπάλα, η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Οι διαιτητές αποφασίζουν
την ακύρωση του καλαθιού ως εκπρόθεσμο.
24. Σε περίπτωση ένστασης από οποιαδήποτε ομάδα, οι κριτές και ο/οι βοηθός/οι θα
παραμείνουν στη διάθεση του πρώτου διαιτητή (Crew chief) μέχρι αυτός να τους
δώσει την άδεια να φύγουν.
25. Στο 3ο τέταρτο, 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. Ο πρώτος
διαιτητής (crew chief) χρησιμοποιεί το Σ.Σ.Ε. στη διάρκεια του οποίου ο Β1
χρεώνεται με τεχνική ποινή. Το Σ.Σ.Ε. δείχνει ότι το σφάλμα του Β1 στον Α1 ήταν
αντιαθλητικό. Ο Β1 θα αποβάλλεται αυτόματα για το 2ο αντιαθλητικό του σφάλμα.
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