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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
1. Στη διάρκεια μιας «κατάστασης» που μπορεί να οδηγήσει σε συμπλοκή, οι Α6 και
Α9 εγκαταλείπουν τα όρια του πάγκου τους και εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.
Ο προπονητής της Α ομάδας θα χρεωθεί με δύο (2) τεχνικές ποινές
καταγεγραμμένες ως ‘Β’.
2. Ο προπονητής της Α ομάδας ζητά από το σημειωτή την αντικατάσταση του Α1 με
τον Α6. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται.
3. Ο Α1 στη διάρκεια της επαναφοράς από εκτός ορίων, πασάρει στον Α2 ο οποίος
δέχεται τη μπάλα με το ένα του πόδι να πατά την πλάγια γραμμή του γηπέδου. Το
παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο
που ο Α2 πάτησε την γραμμή.
4. Ο Α1 σουτάρει, η μπάλα αναπηδά αρχικά στη στεφάνη, κατόπιν στο επάνω μέρος
του ταμπλό και χωρίς να αγγίξει στα υποστυλώματα του καλαθιού ανακτάται από
οποιοδήποτε παίκτη. Το παιχνίδι θα συνεχίζεται καθώς καμία παράβαση δεν έχει
διαπραχτεί.
5. Ο Α3 εμφανίζεται τραυματισμένος και το παιχνίδι διακόπτεται. Ένα τάϊμ άουτ
ζητείται από την ομάδα Β. Στο τέλος αυτού, ο Α3 έχει ανακάμψει και ζητά να
παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο. Το αίτημά του θα γίνεται δεκτό.
6. Ο Α4 στη διάρκεια επαναφοράς της μπάλας, πατά την πλάγια γραμμή χωρίς να την
ξεπερνά. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση.
7. Ο Α4 κρατά τη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο κοντά στην πλάγια γραμμή. Ο Β4 που
τον μαρκάρει στενά, έχει το ένα του πόδι εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη διάρκεια
του πίβοτ, ο Α4 αγγίζει το σώμα του Β4 και οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση.
8. Στη διάρκεια του τάϊμ άουτ, ο Α8 αναφέρει στο σημειωτή την πρόθεση του για
αντικατάσταση. Ο Α8 γίνεται παίκτης αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το τάϊμ άουτ.
9. Στον Α1 χορηγείται μία (1) ελεύθερη βολή. Ενώ ο διαιτητής βρίσκεται εντός του
περιοριστικού χώρου αλλά πριν θέσει τη μπάλα στη διάθεση του σουτέρ, η ομάδα Β
ζητά τάϊμ άουτ. Το ταϊμ άουτ χορηγείται άμεσα.
10.Η μπάλα αγγίζεται ταυτοχρόνως από τους Α1 και Β1 και καταλήγει εκτός ορίων. Το
βέλος δείχνει υπέρ της ομάδας Α. Στη διάρκεια της επαναφοράς, ο Α2 διαπράττει
παράβαση πέντε (5) δευτερολέπτων και η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β η οποία
θα έχει το βέλος υπέρ της και για την επόμενη διαδικασία εναλλασσόμενη κατοχής.
11.Ο Α1 ντριμπλάρει στο εμπρός γήπεδό του κοντά στην κεντρική γραμμή όταν ο Α5
κάνει παράβαση τριών (3) δευτερολέπτων. Στην ομάδα Β χορηγείται επαναφορά
από την τελική γραμμή, εκτός από την περιοχή πίσω από το ταμπλό.
12.Με 1.37’’ να απομένει για τη λήξη της 4ης περιόδου, ο Α1 ντριμπλάρει στο εμπρός
του γήπεδο όπου ο Β1 του κτυπά τη μπάλα και τη στέλνει στο πίσω γήπεδο της Α
όπου ο Α2 ξεκινά μια νέα ντρίμπλα. Κατόπιν ο Β2 κτυπά τη μπάλα και τη στέλνει
εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α με 17’’ να απομένουν στη συσκευή των
24άρων. Στην ομάδα Α χορηγείται τάιμ άουτ. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με
επαναφορά για την ομάδα Α από τη γραμμή επαναφοράς στο δικό της εμπρός
γήπεδο και με 14’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της επίθεσης της.
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13.Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο για 4’’ όταν
δημιουργείται κατάσταση συμπλοκής μεταξύ των Α1 και Β1 και μέλη και των δύο
ομάδων, εγκαταλείπουν τους πάγκους τους και εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.
Τόσο οι δύο παίκτες (Α1 και Β1) όσο και αυτοί που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο,
αποβάλλονται. Όλες οι ποινές ακυρώνονται μεταξύ τους. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει
με επαναφορά για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του
γηπέδου με 20’’ να απομένουν στο ρολόι των 24άρων.
14.Ο Α4 πρόκειται να επαναφέρει τη μπάλα από εκτός ορίων. Κατά την επαναφορά,
την δίνει χέρι με χέρι στον Α5 που βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου. Νόμιμη
ενέργεια.
15.Στην ομάδα Α χορηγείται τάιμ άουτ. Καθώς οι παίκτες κατευθύνονται προς τους
πάγκους τους, ο Α1 σπρώχνει τον Β1. Η ενέργεια του Α1 τιμωρείται με τεχνική
ποινή.
16.Η μπάλα βρίσκεται στην ανοδική της πορεία μετά από σουτ δύο (2) πόντων του Α2
όταν ηχεί η κόρνα της λήξης του παιχνιδιού. Ενώ η μπάλα είναι ακόμη στην
ανοδική της πορεία, αγγίζεται από τον Β2. Κατόπιν, στην καθοδική της πορεία,
αγγίζεται από τον Β3. Η ενέργεια του Β3 είναι παράνομη (παρεμβολή-goal tending)
και δύο (2) πόντοι θα πιστωθούν στην ομάδα Α.
17.Το χρονόμετρο του αγώνος και το ρολόι των 24άρων θα πρέπει να χειρίζεται από
ένα (1) και μόνο άτομο.
18.Οι Α1 και Β1 έχουν τα χέρια τους σταθερά στη μπάλα. Στην προσπάθεια τους να
αποκτήσουν έλεγχο της μπάλας, ο Α1 πατά την πλάγια γραμμή. Το βέλος δείχνει
υπέρ της ομάδας Α. Η μπάλα θα πρέπει να χορηγείται στην ομάδα Β εξαιτίας της
παράβασης του Α1.
19.Στη διάρκεια του jump ball, η μπάλα ζωντανεύει αμέσως μόλις αφήσει το χέρι του
διαιτητή
20.O A1 επιχειρεί προσπάθεια δύο (2) πόντων. Ενώ η μπάλα είναι στην ανοδική της
πορεία, αγγίζεται νόμιμα από τον Β1 ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή των τριών (3)
πόντων. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Στην ομάδα Α θα πιστωθούν δύο (2)
πόντοι.
21.Με 1:23’’ να απομένουν για την λήξη της 4ης περιόδου, η μπάλα είναι στα χέρια του
διαιτητή που πρόκειται να την δώσει στον Α3 για επαναφορά από εκτός ορίων. Ο Β5
προκαλεί επαφή στον Α2. Ο διαιτητής καταλογίζει αντιαθλητικό σφάλμα στον Β5.
22.Ο παίκτης που πρόκειται να επαναφέρει τη μπάλα από εκτός ορίων, μπορεί να
τρέξει κατά μήκος της τελικής γραμμής οποτεδήποτε του δοθεί η μπάλα.
23.Στην ομάδα Α χορηγείται λανθασμένα επαναφορά αντί για δύο (2) ελεύθερες βολές
στον Α4. Στη διάρκεια της επαναφοράς, ο Β1 αποκτά τον έλεγχο της μπάλας,
ντριμπλάρει και σκοράρει. Εκείνη τη στιγμή, το λάθος αναγνωρίζεται από τους
διαιτητές. Το λάθος είναι διορθώσιμο. Το καλάθι του Β1 δεν θα μετρήσει.
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