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1. Ο αμυνόμενος Β1 εισέρχεται στον περιοριστικό χώρο πριν ο Α1
ελευθερώσει την μπάλα
στην τελευταία ελεύθερη βολή. Ο Α1
ελευθερώνει έπειτα την μπάλα, αλλά πατάει την γραμμή των
ελευθέρων βολών, πριν η μπάλα να αγγίξει τη στεφάνη. Η ελεύθερη
βολή είναι αποτυχημένη. Το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει για
την ομάδα Α. Οι διαιτητές χορηγούν την μπάλα στην ομάδα Α για
επαναφορά από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
2. Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον ντριμπλέρ Α1. Στη συνέχεια ο Α10
αντικαθιστά τον Α1. Κατόπιν ο διαιτητής εγχειρίζει την μπάλα στον Α2
για την επαναφορά. Τότε ανακαλύπτεται ότι το σφάλμα του Β1 ήταν το
5ο ομαδικό για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο. Οι διαιτητές ζητούν
από τον Α1 να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει τις 2
ελεύθερες βολές. Και οι 2 ελεύθερες βολές είναι πετυχημένες. Ο Α1
επιθυμεί να παραμείνει ως παίκτης για τουλάχιστον μία φάση
λειτουργίας του χρονομέτρου του αγώνα. Οι διαιτητές το επιτρέπουν.
3. Μετά από προσπάθεια για σουτ 2 πόντων, η μπάλα περιστρέφεται στο
καλάθι έχοντας μέρος της μέσα σ’ αυτό. Ο Β1 πηδά και κτυπά την
μπάλα μακριά. Οι διαιτητές θεωρούν την ενέργεια του Β1 αντικανονική
και πιστώνουν 2 πόντους στην ομάδα Α.
4. Μετά την απόκτηση ελέγχου της μπάλας από τον Β1 σε αμυντικό
ριμπάουντ, η μπάλα κτυπάει στο πόδι του στην προσπάθεια ντρίπλας
και καταλήγει εκτός ορίων. Οι διαιτητές χορηγούν την μπάλα στην
ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων στον εμπρός γήπεδό της και
ζητούν από τον χειριστή της συσκευής των 24άρων δευτερολέπτων να
ανανεώσει το ρολόι του στα 24 δευτερόλεπτα.
5. Ο Α1 πετυχαίνει καλάθι όταν μία συμπλοκή συμβαίνει ανάμεσα στον Α2
και Β2. Οι αναπληρωματικοί Α10, Β10 και Β11 αφήνουν τότε τα όρια
του πάγκου των ομάδων τους προκειμένου να χωρίσουν τους 2
παίκτες. Οι 2 παίκτες χρεώνονται με διπλό σφάλμα και αποβάλλονται.
Οι Α10 Β10 και Β11 αποβάλλονται επίσης για εγκατάλειψη των ορίων
των πάγκων τους. Οι διαιτητές αποφασίζουν να συνεχιστεί ο αγώνας με
τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής.

