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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
1. Το χρονόμετρο του αγώνος δείχνει 1:40 πριν τη λήξη του παιχνιδιού όταν η ομάδα Β
έχει την επαναφορά της μπάλας από εκτός ορίων. Πριν δώσει τη μπάλα για επαναφορά
ο διαιτητής, χρησιμοποιήσει το κατάλληλο σήμα για την παράνομη υπέρβαση της
γραμμής ορίων κατά τη διάρκεια επαναφοράς της μπάλας (Σήμα Νο 54). Κατόπιν, ο
αμυνόμενος Α3, μετακινεί το σώμα του προς την πλάγια γραμμή με σκοπό να
παρεμβληθεί στη διαδικασία της επαναφοράς. Η ενέργεια του Α3 είναι παράβαση και
τιμωρείται άμεσα με τεχνική ποινή.
2. Η περίοδος των 8 δευτερολέπτων θα συνεχίζεται όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως
είχε την κατοχή, κερδίζει επαναφορά της μπάλας στο πίσω γήπεδό της σαν αποτέλεσμα
τεχνικής ποινής.
3. Όταν το ταμπλό είναι εξοπλισμένο με περιμετρικό κίτρινο φωτισμό στην κορυφή του,
τότε το φώς θα
προηγείται του ήχου της λήξης της συσκευής των 24άρων
δευτερολέπτων.
4. Το χρονόμετρο του παιχνιδιού δείχνει 1:00 για τη λήξη της παράτασης. Μετά από
επιτυχημένο καλάθι της Β ομάδας, η Α ομάδα παίρνει τάϊμ άουτ. Ο προπονητής της Α
ζητά η επαναφορά της μπάλας να γίνει από την τελική γραμμή του πίσω γηπέδου του.
Οι διαιτητές πρέπει να σεβαστούν το αίτημά του.
5. Η ομάδα Α μετά την εκτέλεση δύο (2) ελευθέρων βολών, επαναφέρει τη μπάλα από τη
γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδό της, σαν αποτέλεσμα ποινής αντιαθλητικού
σφάλματος. Η συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται στα 24
δευτερόλεπτα.
6. Ο Α5 έχει τον έλεγχο της μπάλας όταν μια τεχνική ποινή καταλογίζεται στον Α3.
Οποιοσδήποτε αντίπαλος θα εκτελέσει μία (1) ελεύθερη βολή. Το παιχνίδι θα
επαναρχίσει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Α, από το πλησιέστερο
σημείο που ήταν η μπάλα όταν καταλογίστηκε η τεχνική ποινή με το υπολειπόμενο
χρόνο των 24’’ δευτερολέπτων.
7. Σε ειδικές καταστάσεις που εφαρμόζεται το Άρθρο 42, εάν μια τεχνική ποινή
καταλογιστεί, η ελεύθερη βολή θα χορηγείται αμέσως, ανεξαρτήτως από τη σειρά τυχόν
άλλων ποινών για οποιοδήποτε άλλο σφάλμα.
8. Όταν το ταμπλό είναι εξοπλισμένο με περιμετρικό κόκκινο φωτισμό στην κορυφή του,
τότε το φώς θα προηγείται της κόρνας λήξης του παιχνιδιού.
9. Ένα σφάλμα αποβολής καταλογίζεται στον Α5. Μετά την εκτέλεση των ελευθέρων
βολών, το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β, ιππαστί από την
κεντρική γραμμή του γηπέδου και με νέα 24 δευτερόλεπτα διαθέσιμα.
10. Κατά τη διεκδίκηση του ριμπάουντ ο Α5 χρεώνεται με σφάλμα (απλό) και ο Β5 αντιδρά
σπρώχνοντας τον στο στήθος (αντιαθλητικό). Η εκατέρωθεν ενέργεια των Α5 και Β5
καταχωρείται ως διπλό σφάλμα.
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