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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-MAΡΤΙΟΣ 2019
1. Με 0:35 να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού, στο 4ο τέταρτο, ο Α1 έχει
ντριμπλάρει στο πίσω γήπεδό του όταν ένας παίκτης της ομάδας Β κτυπά τη μπάλα
και τη στέλνει εκτός όριων στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
Στην ομάδα Α χορηγείται time out. Το αργότερο μετά τη λήξη του time out, ο
πρώτος διαιτητής (crew chief) θα ρωτά τον head προπονητή της Α ομάδας για την
απόφασή του σχετικά με το που θα γίνει η επαναφορά.
2. Στην ομάδα Α, χορηγείται time out στο τελευταίο δίλεπτο του παιχνιδιού. Ο crew
chief ενημερώνεται από τον head προπονητή της Α ομάδας για την απόφασή του να
επαναφέρει τη μπάλα από το εμπρός γήπεδό του. σχετικά με το που θα γίνει η
επαναφορά. Ο πρώτος διαιτητής (crew chief) θα πληροφορεί τον head προπονητή
της ομάδας Β για την απόφαση του προπονητή της Α ομάδας. Πριν ζωντανέψει η
μπάλα κατά την επαναφορά, ο head προπονητής της Α, αλλάζει απόφασή του και
ζητά από τον crew chief να επαναφέρει τη μπάλα από το πίσω γήπεδό του. Ο
διαιτητής είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί αυτήν του την απόφαση.
3. Με 0:44 να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού, στο 4ο τέταρτο, με 17
δευτερόλεπτα να απομένουν στην συσκευή (shot clock) των 24άρων
δευτερολέπτων, ο Α1 έχει ντριμπλάρει στο δικό του πίσω γήπεδο όταν ένας παίκτης
της ομάδας Β αγγίζει τη μπάλα και αυτή καταλήγει εκτός ορίων στο ύψος της
προέκτασης της γραμμής των ελευθέρων βολών. Μετά από αυτό, ένα time out
χορηγείται στην ομάδα Β. To παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α
τον αγώνα από εκτός ορίων από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών
στο δικό της πίσω γήπεδο. Η ομάδα θα έχει 20 (είκοσι) δευτερόλεπτα να απομένουν
στην συσκευή (shot clock) των 24άρων δευτερολέπτων
4. Με 0:44 να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού, στο 4ο τέταρτο, με 17
δευτερόλεπτα να απομένουν στην συσκευή (shot clock) των 24άρων
δευτερολέπτων, ο Α1 έχει ντριμπλάρει στο δικό του πίσω γήπεδο όταν ένας παίκτης
της ομάδας Β αγγίζει τη μπάλα και αυτή καταλήγει εκτός ορίων στο ύψος της
προέκτασης της γραμμής των ελευθέρων βολών. Μετά από αυτό, ένα time out
χορηγείται στην ομάδα Α. ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την
επαναφορά από το δικό του
εμπρός γήπεδο. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με
επαναφορά για την ομάδα Α από τη γραμμή επαναφοράς από το εμπρός γήπεδό της
με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στην συσκευή (shot clock) των 24άρων
δευτερολέπτων ομάδας.
5. H ομάδα καθυστερεί να επιστρέψει μετά από χρεούμενο time-out παρόλο που έχει
γίνει στον προπονητή της σχετική επίσημη παρατήρηση. Εάν η ομάδα έχει στη
διάθεσή της επιπλέον times outs, τότε οι διαιτητές θα «τιμωρούν» την ομάδα με
χρέωση ενός επιπλέον time out. Αυτό το time out δεν θα διαρκεί 1 λεπτό και το
παιχνίδι θα επαναρχίζει αμέσως.
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6. Με 0:44 να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού, στο 4ο τέταρτο, με 17
δευτερόλεπτα να απομένουν στην συσκευή (shot clock) των 24άρων
δευτερολέπτων, ο Α1 έχει ντριμπλάρει στο δικό του πίσω γήπεδο όταν ένας παίκτης
της ομάδας Β αγγίζει τη μπάλα και αυτή καταλήγει εκτός ορίων στο ύψος της
προέκτασης της γραμμής των ελευθέρων βολών. Μετά από αυτό, ένα time out
χορηγείται στην ομάδα Β και αμέσως μετά στην ομάδα Α (ή και αντίστροφα). Εάν ο
head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από το δικό του πίσω
γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στην συσκευή (shot
clock) των 24άρων δευτερολέπτων
7. O A1 στο δικό του εμπρός γήπεδο έχει τη μπάλα στα χέρια όταν ο Β1 τη χτυπά (tap)
και αυτή καταλήγει στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας. Η περίοδος των οκτώ (8)
δευτερόλεπτων θα ξεκινά μόλις η μπάλα αγγίξει οποιονδήποτε παίκτη της Α ομάδας.
8. Με 1:57 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1
επιχειρεί 2 ελεύθερες βολές. Στη διάρκεια της εκτέλεσης της 2ης ελεύθερης βολής,
ο Α1 βηματίζει (πατά) τη γραμμή των ελευθέρων βολών και μια παράβαση
καταλογίζεται. Στην ομάδα Β χορηγείται time out. Εάν ο head προπονητής της
ομάδας Β αποφασίσει να επαναρχίσει το παιχνίδι με επαναφορά από τη γραμμή
επαναφοράς στο εμπρός του γήπεδο, η ομάδα Β θα έχει 14 δευτερόλεπτα να
απομένουν στη συσκευή (shot clock) των 24άρων δευτερολέπτων.
9. Με 0:27 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1
επιχειρεί 2 ελεύθερες βολές. Στη διάρκεια της εκτέλεσης της 2ης ελεύθερης βολής,
ο Α1 βηματίζει (πατά) τη γραμμή των ελευθέρων βολών και μια παράβαση
καταλογίζεται. Στην ομάδα Β χορηγείται time out. Εάν ο head προπονητής της
ομάδας Β αποφασίσει να επαναρχίσει το παιχνίδι με επαναφορά από το πίσω γήπεδο,
η ομάδα Β θα έχει 24 δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή (shot clock) των
24άρων δευτερολέπτων
10.Με 0:26 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο A1 έχει
ντριμπλάρει για 6 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδο της ομάδας του, όταν o B1 κτυπά
τη μπάλα και τη στέλνει εκτός ορίων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα time out. O head
προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά της μπάλας από τη γραμμή
επαναφοράς στο δικό του εμπρός γήπεδο. Η συσκευή των 24άρων θα
επαναρρυθμίζεται στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα.
11.Στη διάρκεια της φρούρησης (άμυνα) ενός επιτιθέμενου παίκτη που έχει την κατοχή
της μπάλας, ο αμυνόμενος παίκτης θα πρέπει να δώσει χώρο και χρόνο σε αυτόν
ώστε να μπορέσει να σταματήσει ή να αλλάξει κατεύθυνση, πριν την επαφή μεταξύ
τους.
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12.Με 0:26 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο A1 έχει
ντριμπλάρει για 6 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδο της ομάδας του, όταν o Β1
χρεώνεται με το 3ο σφάλμα της ομάδας Β σε αυτή το τέταρτο. Στην ομάδα Α
χορηγείται ένα time out. O head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την
επαναφορά της μπάλας από τη γραμμή επαναφοράς στο δικό του εμπρός γήπεδο. Η
συσκευή των 24άρων θα επαναρρυθμίζεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα.
13.H ομάδα δεν επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο έγκαιρα, μετά την ανάπαυλα του
ημιχρόνου. Οι διαιτητές θα χρεώνουν με ένα time out την υπαίτια ομάδας. Ο αγώνας
θα ξεκινήσει μετά την πάροδο ενός λεπτού, όσο διαρκεί και το time οut.
14.Με 0:26 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο A1 έχει
ντριμπλάρει για 6 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδο της ομάδας του, όταν o Β1
χρεώνεται με το 3ο σφάλμα της ομάδας Β σε αυτή το τέταρτο. Στην ομάδα Α
χορηγείται ένα time out. O head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την
επαναφορά της μπάλας από το δικό του πίσω γήπεδο. Η συσκευή των 24άρων θα
επαναρρυθμίζεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα.
15.Παίκτης της ομάδας Α χρεώνεται με τεχνική ποινή στη διάρκεια της προθέρμανσης.
Αυτή η τεχνική ποινή θα μετρήσει ως ένα από τα ομαδικά σφάλματα του 1ου
τετάρτου.
16.Με 0:26 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο A1 έχει
ντριμπλάρει για 6 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδο της ομάδας του, όταν o B1 κτυπά
τη μπάλα και τη στέλνει εκτός ορίων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα time out. O head
προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά της μπάλας από το δικό του
πίσω γήπεδο. Η συσκευή των 24άρων θα επαναρρυθμίζεται στα είκοσι τέσσερα (24)
δευτερόλεπτα.
17.Με 1:23 να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού, ο Α1 ντριμπλάρει στο πίσω
γήπεδό του όταν ο Β1 χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια να παίξει στην μπάλα,
διαπράττει σφάλμα κατά του Α2. Το σφάλμα του Β1 καταλογίζεται ως σφάλμα
αποβολής.
18.Με 1:24 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο A1 έχει
ντριμπλάρει στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπά τη μπάλα (και τη στέλνει) στο
πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α ξεκινά να
ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 κατόπιν, κτυπά (tap) τη μπάλα και τη στέλνει
εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας με 6 δευτερόλεπτα να απομένουν στη
συσκευή (shot clock) των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα
time out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από τη
γραμμή επαναφοράς στο δικό του εμπρός γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει 6
δευτερόλεπτα.
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19.Με 1:24 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο A1 έχει
ντριμπλάρει στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπά τη μπάλα (και τη στέλνει) στο
πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α ξεκινά να
ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 κατόπιν, κτυπά (tap) τη μπάλα και τη στέλνει
εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στη
συσκευή (shot clock) των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα
time out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από τη
γραμμή επαναφοράς στο δικό του εμπρός γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει 14
δευτερόλεπτα.
20.Ο Α4 έχει τη μπάλα στα χέρια του για την εκτέλεση της τελευταίας ελεύθερης βολής.
Ο Β4 (σε θέση ριμπάουντ στη διάρκεια των βολών) προσποιείται την είσοδό του στον
περιοριστικό χώρο. Αυτό παρασύρει τον Α5 ο οποίος εισέρχεται στον περιοριστικό
χώρο πριν την ελευθέρωση της ελεύθερης βολής. Η ελεύθερη βολή είναι άστοχη.
Στον Α4 θα χορηγείται μια επιπλέον βολή.
21.Με 1:14 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο A1 έχει
ντριμπλάρει στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπά τη μπάλα (και τη στέλνει) στο
πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α ξεκινά να
ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 κατόπιν, κτυπά (tap) τη μπάλα και τη στέλνει
εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας με 6 δευτερόλεπτα να απομένουν στη
συσκευή (shot clock) των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα
time out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από τη
γραμμή επαναφοράς στο δικό του πίσω γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει 24 δευτερόλεπτα.
22.H ομάδα Α καθυστερεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, μετά από χρεούμενο
time-out, παρόλο που της έχει γίνει σχετική επίσημη παρατήρηση. Εάν η ομάδα Α,
δεν έχει στη διάθεσή της επιπλέον times outs σε αυτό το ημίχρονο, οι διαιτητές θα
χρεώνουν το προπονητή της με τεχνική ποινή, καταγεγραμμένη ως “B1”.
23.Με 1:14 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο A1 έχει
ντριμπλάρει στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπά τη μπάλα (και τη στέλνει) στο
πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α ξεκινά να
ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 κατόπιν, κτυπά (tap) τη μπάλα και τη στέλνει
εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στη
συσκευή (shot clock) των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα
time out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από τη
γραμμή επαναφοράς στο δικό του πίσω γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει 24 δευτερόλεπτα.
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