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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
1. Με 2:32 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, και το σκόρ
70-70, ο Α1 σουτάρει και ενώ η μπάλα είναι στο αέρα, ηχεί η κόρνα της λήξης των
24άρων. Μετά το σουτ, οι διαιτητές δεν είναι σίγουροι εάν η μπάλα έχει αγγίξει τη
στεφάνη και διακόπτουν το παιχνίδι προκειμένου να συμβουλευτούν το ΣΣΕ (instant
reply) Σύστημα Στιγμιαίας Επανάληψης-Instant Replay System (IRS).
2. Σε σουτ του Β4, ο Α3 κόβει την μπάλα οριακά στην ανοδική της τροχιά. Οι διαιτητές
στο πρώτο «νέκρωμα» της μπάλας, συμβουλεύονται το ΣΣΕ προκειμένου να
αποφασίσουν εάν υπήρξε παράβαση παρεμβολής (goal tending) στην τροχιά της
μπάλας.
3. Απομένουν 5.11’’ στο 2ο τέταρτο του παιχνιδιού όταν ο Α3 σε drive του προς το
καλάθι, αρχικά πατά την πλάγια γραμμή και κατόπιν σημειώνει καλάθι 3πόντων. Ο
προπονητής της Β ομάδας, ζητά επιτακτικά από τους διαιτητές να συμβουλευτούν το
ΣΣΕ και να ακυρώσουν το καλάθι.
4. Με σκορ 81-81 και 6’’ να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού, ο επιτιθέμενος Α2
δέχεται τη μπάλα κοντά στην τελική γραμμή όπου και πιέζεται από τον Β2.
Προκειμένου να αποφύγει την επαφή ο Α2 βηματίζει προς τα πίσω και πατά την
τελική γραμμή. Οι προπονητές, ο μέν Α ζητά φάουλ ο δε Β ζητά τον καταλογισμό της
παράβασης εκτός ορίων και ζητούν και οι δύο από τους διαιτητές τη χρήση του ΣΣΕ.
Οι διαιτητές αρνούνται το αίτημα τους.
5. Με 09’’ να απομένουν για τη λήξη της παράτασης και το σκορ στο 85-85, ο Α3 κάνει
βήματα και σημειώνει και στην εξέλιξή τους, σημειώνει καλάθι 2 πόντων. Οι διαιτητές
αμφιβάλλουν για τον αριθμό των βημάτων που έκανε ο Α3 πριν ελευθερώσει τη
μπάλα και ζητούν να συμβουλευτούν το ΣΣΕ.
6. Με 1.29΄΄ για τη λήξη του 2ου τετάρτου, οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση
παρεμβολής (goal tending) στην τροχιά της μπάλας, εις βάρος μιας ομάδας. Ωστόσο
αμφιβάλλουν για τον καταλογισμός της παράβασης και κάνουν χρήση του ΣΣΕ, μιας
και αυτό του επιτρέπεται.
7. Η σωστή διαδικασία όταν οι διαιτητές επιτρέπεται να κάνουν χρήση του ΣΣΕ, γίνεται
πάντα από τους δύο (2) πιο κοντινούς στη φάση διαιτητές.
8. Στο 9.45’’ του 1ου τετάρτου, οι διαιτητές καταλογίζουν σφάλμα του Β1 κατά του Α2,
σε προσπάθειά του για καλάθι. Στις βολές παίρνει θέση ο Α3. Πριν η μπάλα
ζωντανέψει για την εκτέλεση της 1ης ελεύθερης βολής, οι διαιτητές ζητούν τη χρήση
του ΣΣΕ για να διαπιστώσουν ένα το σφάλμα καταλογίστηκε κατά Α2, οπότε και θα
χορηγήσουν σε αυτόν τις ελεύθερες βολές.
9. Ο Α4 επιχειρεί προσπάθεια για 3 πόντους οριακά με τη λήξη του 1ου τετάρτου. Οι
διαιτητές έχουν το δικαίωμα της χρήσης του ΣΣΕ για να διαπιστώσουν εάν το σουτ
του Α4 ήταν εμπρόθεσμο.
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10.Με 8.45’’ να απομένει για τη λήξη του 2ου δεκαλέπτου. Ο Β4 σουτάρει για 3 πόντους
και ευστοχεί. Ο διαιτητές έχουν αμφιβολία για το εάν ο Β4 πατούσε τη γραμμή των 3
πόντων και συμβουλεύονται ορθώς το ΣΣΕ.
11.Με την Β ομάδα να έχει 5 ομαδικά σφάλματα στην 4η περίοδο, το χρονόμετρο να
δείχνει 8’’ για τη λήξη του παιχνιδιού και το σκορ 92-93, ο Β3 κάνει φάουλ στον Α3.
Οι διαιτητές από λάθος χορηγούν κατοχή αντί για ελεύθερες βολές στον Α3. Η μπάλα
ζωντανεύει για πρώτη φορά και τότε το λάθος ανακαλύπτεται. Οι διαιτητές μπορούν
να συμβουλευτούν το ΣΣΕ, μιας και ακόμη το λάθος είναι διορθώσιμο.
12.Με 1:37 να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, το ρολόι των
24άρων ηχεί. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο Α1 πετυχαίνει καλάθι και στον Β1 γίνεται
σφάλμα κάτω από το καλάθι από τον Α2. Οι διαιτητές αμφιβάλλουν εάν η μπάλα
ήταν ακόμη στα χέρια του Α1 όταν ήχησε το 24άρι. Οι διαιτητές κάνουν χρήση του
ΣΣΕ για να δουν που βρισκόταν η μπάλα όταν ήχησε το 24άρι.
13.Με 1:36 να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1 επιχειρεί
προσπάθεια για καλάθι. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση goal tending. Οι
διαιτητές δεν είναι σίγουροι εάν η μπάλα ήταν ήδη στην καθοδική της πορεία προς το
καλάθι και συμβουλεύονται το ΣΣΕ. Από αυτό προκύπτει ξεκάθαρα ότι η μπάλα ήταν
στην ανοδική της τροχιά και κακώς σφυρίχτηκε η παράβαση. Το καλάθι ακυρώνεται
και το παιχνίδι θα επαναρχίζει με μία κατάσταση αναπήδησης.
14.Με 0:40 να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1 έχει τη
μπάλα στα χέρια του ή στη διάθεσή του για επαναφορά όταν ο Β2 προκαλεί επαφή
στον Α2 στον αγωνιστικό χώρο. Στον Β2 καταλογίζεται ένα αντιαθλητικό σφάλμα. Οι
διαιτητές δεν είναι σίγουροι εάν η μπάλα ήταν ακόμη στα χέρια του Α1 όταν συνέβη
το σφάλμα και συμβουλεύονται το ΣΣΕ.
15.Στον Β1 χρεώνεται ένα αντιαθλητικό σφάλμα επειδή κτύπησε τον Α1 με τους
αγκώνες του. Οι διαιτητές δεν είναι σίγουροι εάν ο Β1, έχει κτυπήσει τον Α1 με την
περιστροφή των αγκώνων του και συμβουλεύονται το ΣΣΕ.
16.Ο Β1 χρεώνεται με ένα προσωπικό σφάλμα . Οι διαιτητές δεν είναι σίγουροι εάν το
σφάλμα ήταν αντιαθλητικό και συμβουλεύονται το ΣΣΕ προκειμένου να
αναβαθμίσουν το σφύριγμά τους.
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