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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
1. Η περίοδος των 8 δευτερολέπτων εκπνέει για την ομάδα Α και η παράβαση
καταλογίζεται όταν η ομάδα Α ελέγχει τη μπάλα στο πίσω της γήπεδο. Η
επαναφορά για την ομάδα Β θα χορηγηθεί στο εμπρός της γήπεδο στο
πλησιέστερο σημείο της θέσης της μπάλας που συνέβη η παράβαση, εκτός
ακριβώς πίσω από το ταμπλό.
2. Η περίοδος των 8 δευτερολέπτων εκπνέει για την ομάδα Α και η παράβαση
καταλογίζεται όταν η μπάλα είναι στον αέρα σε μια πάσα του Α1 από το πίσω της
γήπεδο μπρός το εμπρός της. Η επαναφορά για την ομάδα Β θα χορηγηθεί στο
εμπρός της γήπεδο στο πλησιέστερο σημείο της κεντρικής γραμμής.

3. Μετά από αμυντικό ριμπάουντ του Α1, ο Β1 κτυπά τη μπάλα μακριά από
τα χέρια του Α1. Η μπάλα κατόπιν αγγίζει τη στεφάνη και πιάνεται από τον
Β2. Καθώς η ομάδα η οποία έχει κερδίσει τον έλεγχο της μπάλας δεν είναι
η ίδια με την ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας πριν η μπάλα αγγίξει
τη στεφάνη, η ομάδα Β θα έχει μία νέα περίοδο 24”.
4. Η μπάλα στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1, έχει αγγίξει τη
στεφάνη και αναπηδά πάνω από αυτή όταν στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2
κάνει σφάλμα στον Α2 (3ο ομαδικό σφάλμα). Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα
να μπει στο καλάθι και αγγίζεται από τον Α3. Αυτό είναι μία παράβαση
παρέμβασης (basket interference). Κανένας πόντος δεν θα μετρήσει. Οι δύο
ποινές ακυρώνονται μεταξύ τους. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με τη διαδικασία της
εναλλασσόμενης κατοχής.
5. Η μπάλα στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1, έχει αγγίξει τη
στεφάνη και αναπηδά πάνω από αυτή όταν στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2
κάνει σφάλμα στον Α2 (3ο ομαδικό σφάλμα). Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα
να μπει στο καλάθι και αγγίζεται από τον Β3. Αυτό είναι μία παράβαση
παρέμβασης (basket interference). Στον Α1 θα πιστωθεί 1 πόντος. Το παιχνίδι θα
επαναρχίσει με επαναφορά από την τελική γραμμή για την ομάδα Α, από το
πλησιέστερο σημείο που συνέβη το σφάλμα, εκτός ακριβώς πίσω από το ταμπλό.
6. Η μπάλα στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1, έχει αγγίξει τη
στεφάνη και αναπηδά πάνω από αυτή όταν στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2
κάνει σφάλμα στον Α2 (5ο ομαδικό σφάλμα). Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα
να μπει στο καλάθι και αγγίζεται από τον Α3. Αυτό είναι μία παράβαση
παρέμβασης (basket interference).
7. Η μπάλα στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1, έχει αγγίξει τη
στεφάνη και αναπηδά πάνω από αυτή όταν στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2
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κάνει σφάλμα στον Α2 (5ο ομαδικό σφάλμα). Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα
να μπει στο καλάθι και αγγίζεται από τον Β3. Αυτό είναι μία παράβαση
παρέμβασης (basket interference). Στον Α1 θα πιστωθεί 1 πόντος. Στον Α2 θα
χορηγηθούν 2 ελεύθερες βολές. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει όπως μετά από
εκτέλεση οποιασδήποτε ελεύθερης/ων βολή/ών.
8. Ο Α1 σουτάρει για καλάθι, η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και αναπηδά πάνω από
αυτή και έχει ακόμη πιθανότητες να μπει στο καλάθι όταν το χρονόμετρο ηχεί. Η
μπάλα αγγίζεται από τον Α2. Αυτό είναι μία παράβαση παρέμβασης (basket
interference). Κανένας πόντος δεν θα μετρήσει.
9. Ο Α1 σουτάρει για καλάθι, η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και αναπηδά πάνω από
αυτή και έχει ακόμη πιθανότητες να μπει στο καλάθι όταν το χρονόμετρο ηχεί. Η
μπάλα αγγίζεται από τον Β2. Δύο (2) ή τρείς (3) πόντοι θα πιστωθούν στον Α1.
10.Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν ο Β4 τοποθετεί το χέρι/α του,
κοντά στα μάτια του Α1. Η προσπάθεια του Α1 είναι επιτυχημένη Ο διαιτητής
οφείλει να προειδοποιήσει τον Β4 πως σε τυχόν επανάληψη αυτής της ενέργειας,
θα τιμωρηθεί με τεχνική ποινή.
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