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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
1. Στη διάρκεια της 3η περιόδου, ο Α1 εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο και
γρονθοκοπεί ένα θεατή. Οι διαιτητές χρεώνουν τον Α1 με τεχνική ποινή.
2. Ο Β1 κάνει φάουλ στον Α1 και χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Μετά την 1η
επιτυχημένη ελεύθερη βολή, ο Β2 κατά λάθος παίρνει την μπάλα και την
επαναφέρει από την τελική γραμμή. Ενώ ο Β3 ντριμπλάρει στο δικό του εμπρός
γήπεδο με 18’’ να απομένουν στο ρολόι των 24’’, το λάθος της μη χορήγησης της
2ης βολής του Α1, ανακαλύπτεται. Το λάθος είναι διορθώσιμο.

3. Πριν την εκτέλεση της 2ης επιτυχημένης βολής από τον Β3, αρχικά ο
προπονητής της Β’ ομάδας και κατόπιν ο προπονητής της Α’ ζητά τάϊμ άουτ.
Αυτό θα χορηγείται στην ομάδα Β’ καθώς, ο προπονητής της το ζήτησε
πρώτος.
4. Ο B1 διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα σε προσπάθεια για καλάθι εναντίον του A1.
Αντί για τον A1, ο A2 είναι αυτός που εκτελεί τις ελεύθερες βολές. Το λάθος
ανακαλύπτεται αφού η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του Α2 για την εκτέλεση της 1ης
ελεύθερης βολής. Οι διαιτητές χορηγούν στον Α1 την 2η ελεύθερη βολή και ο
αγώνας συνεχίζεται με επαναφορά της μπάλας για την ίδια ομάδα.

5. Ο Β2 κάνει αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Α3. Στη συνέχεια σαν συνέπεια
του σφάλματος, οι Α4 και Β1 συμπλέκονται και αποβάλλονται. Ο αγώνας θα
συνεχιστεί με την εκτέλεση δύο (2) ελευθέρων βολών από οποιονδήποτε
παίκτη της ομάδας Α και κατοχή για την ομάδα Α από την προέκταση της
κεντρικής γραμμής του γηπέδου.
6. Μετά από σφάλμα του Β5, οι διαιτητές χορηγούν δύο (2) ελεύθερες βολές
στον Α5 ο οποίος ωστόσο αιμορραγεί. Τις βολές θα εκτελέσει ο Α11,
αντικαταστάτης του Α5, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα μετά τη 2η
επιτυχημένη ελεύθερη βολή του.
7. Συνοδός της ομάδας Α, διαμαρτύρεται έντονα και αποβάλλεται. Οι διαιτητές
καταλογίζουν μία τεχνική ποινή στον προπονητή της Α ομάδας, καταγεγραμμένη ως
«Β». Ο αγώνας θα συνεχιστεί με την εκτέλεση δύο (2) ελευθέρων βολών από
οποιοδήποτε παίκτη της ομάδας Β και κατοχή για την ίδια ομάδα από την
προέκταση της κεντρικής γραμμής.
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