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1. Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 στην προσπάθειά του για καλάθι 2 πόντων. Μετά
την εκτέλεση της 1ης από τις 2 ελεύθερες βολές, από τον Α1, ένα τεχνικό σφάλμα
καταλογίζεται στον Α2. Οποιαδήποτε ομάδα τώρα, ζητά time out ή αντικατάσταση. Οι
διαιτητές το/την χορηγούν άμεσα.
2. Ο Β1 κάνει φάουλ στον Α1 στην προσπάθειά του για σουτ 2 πόντων. Μετά που ο Α1
έχει εκτελέσει την πρώτη από τις 2 ελεύθερες βολές, ο Α2 χρεώνεται με τεχνική
ποινή που είναι το 5ο σφάλμα του Α2. Οποιαδήποτε ομάδα ζητά τώρα time out.
3. Ο ντριμπλέρ Α1 χρεώνεται με τεχνική ποινή. Ο Β6 ζητά αντικατάσταση για να
εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Οι διαιτητές την επιτρέπουν.
4. Ο head προπονητής της Β ομάδας έχει ζητήσει ένα time out. Στην εξέλιξη του
παιχνιδιού, ο Α1 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Β1 ακολουθούμενο με
μια τεχνική ποινή στον Α2. Ο Β1, εκτελεί τις 2 ελεύθερες βολές και το time out θα
χορηγείται πριν την εκτέλεση της βολής για την τεχνική ποινή του Α2.
5. Ο head προπονητής της Β ομάδας έχει ζητήσει ένα time out. Ο Α1 χρεώνεται με
αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Β1. Στην ομάδα Β χρεώνεται time out. Στη διάρκεια
του time out, ο Α2 χρεώνεται με τεχνική ποινή. Η ποινή της τεχνικής ποινής θα
εκτελείται άμεσα μετά τη χορήγηση του time out.
6. Ο Α1 τελειώνει τη ντρίμπλα του και πετά σκόπιμα τη μπάλα στο πόδι του Β1. Ο Α1
πιάνει τη μπάλα και ντριμπλάρει ξανά. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως παράβαση την
ενέργεια του Α1.
7. Ο Α1 με τη μπάλα στα χέρια του, διεισδύει προς το καλάθι σε προσπάθεια για καλάθι
2 πόντων. Σε αυτήν την συνεχόμενή του κίνηση, ο Β1 κάνει φάουλ στον Α1 και μετά
ο Α1 διαπράττει παράβαση βημάτων και η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Το καλάθι
του Α1 θα μετρήσει.
8. Ο Α1 ντριμπλάρει στο δικό του πίσω γήπεδο για 5 δευτερόλεπτα όταν καταλογίζεται
περίπτωση ταυτόχρονης κράτησης της μπάλας μεταξύ του Α1 και του Β2. Η ομάδα Α
δικαιούται την επόμενη επαναφορά της μπάλας λόγω της εναλλασσόμενης κατοχής
και θα έχει στη διάθεσή της 3 δευτερόλεπτα για να περάσει τη μπάλα στο εμπρός
γήπεδό της.
9. Με 6’’ στη συσκευή των 24άρων, ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη
στεφάνη, αναπηδά από αυτό και ο Α2 αποκτά τον έλεγχο της μπάλας στο πίσω του γήπεδο. Ο
Β1 κάνει φάουλ στον Α2. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτό το τέταρτο.
Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α από το δικό της πίσω γήπεδο με νέα
24’’.
10. Ο Α4 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας στη διάρκεια του αμυντικού rebound, ντριμπλάρει και ενώ
είναι ακόμη στο πίσω γήπεδό του, ο Β2 του αποσπά την μπάλα και τον έλεγχο αυτής. Η ομάδα
Β θα έχει νέα 14’’ για την εκδήλωση επίθεσης.
11. Ο Α5 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας στη διάρκεια του αμυντικού rebound, ντριμπλάρει και ενώ
είναι ακόμη στο πίσω γήπεδό του, ο Α2 σπρώχνει τον Β1, στην προσπάθειά του να υποδεχτεί
την πάσα του συμπαίκτη του. Μετά τον καταλογισμό του απλού σφάλματος, η ομάδα Β θα έχει
νέα 14’’ για την εκδήλωση επίθεσης.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Δ.Κ.Ε.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Δ.Κ.Ε.)
ος

Γραφεία : Σικελίας 6 (2 όροφος) - Αθήνα 117 41

Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797
www.odke.gr , odke@otenet.gr
12. Ο Α1 στο δικό του πίσω γήπεδο πασάρει τη μπάλα στον Α2 που βρίσκεται επίσης στο δικό του
πίσω γήπεδο. Ο Α2 δεν πιάνει τη μπάλα η οποία καταλήγει εκτός ορίων στο δικό του πίσω
γήπεδο. Στην ομάδα Β θα χορηγείται επαναφορά της μπάλας από το πλησιέστερο σημείο που η
μπάλα βγήκε εκτός ορίων στο δικό της πίσω γήπεδο, με νέα 14’’.
13.Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνος στο 4ο τέταρτο, ο
Α1 ντριμπλάρει τη μπάλα στο δικό του πίσω γήπεδο όπου ο Β1 κτυπά (tap) τη μπάλα
και την στέλνει εκτός ορίων. Με 19’’ να απομένουν στη συσκευή των 24άρων, στην
ομάδα Α χορηγείται time out. Ο head προπονητής της Α ομάδας αποφασίζει να επαναρχίσει
το παιχνίδι από το δικό του εμπρός γήπεδο. Η ομάδα Α θα έχει 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
14.Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνος στο 4ο τέταρτο, ο
Α1 ντριμπλάρει τη μπάλα στο δικό του πίσω γήπεδο όπου ο Β1 κτυπά (tap) τη μπάλα
και την στέλνει εκτός ορίων. Με 19’’ να απομένουν στη συσκευή των 24άρων, στην
ομάδα Α χορηγείται time out. Ο head προπονητής της Α ομάδας αποφασίζει να επαναρχίσει
το παιχνίδι από το δικό του πίσω γήπεδο. Η ομάδα Α θα έχει νέα 24’’ στη συσκευή των
24άρων.
15.Στη διάρκεια της τελευταίας ελεύθερης βολής από τον Α1, μετά που η μπάλα έχει
αγγίξει τη στεφάνη και έχει ακόμη την πιθανότητα να μπει στο καλάθι, ο B1 φθάνει
μέσω του καλαθιού και έρχεται σε επαφή με τη μπάλα. Ο Β1 έχει κάνει παράβαση
B1 για παράνομο άγγιγμα της μπάλας. 1 πόντος θα κατακυρώνεται στον Α1 και ο Β1
δεν θα χρεώνεται με μία τεχνική ποινή.
16. Στη διάρκεια της τελευταίας ελεύθερης βολής από τον Α1, προτού η μπάλα αγγίξει
τη στεφάνη, ο B1 φθάνει μέσω του καλαθιού και έρχεται σε επαφή με τη μπάλα. Ο
Β1 έχει κάνει παράβαση B1 για παράνομο άγγιγμα της μπάλας. 1 πόντος θα
κατακυρώνεται στον Α1 και ο Β1 θα χρεώνεται επιπλέον με μία τεχνική ποινή.
17. Μετά την τελευταία ελεύθερη βολή του Α1, η μπάλα έχει αναπηδήσει στη στεφάνη.
Στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2 κάνει σφάλμα στον Α2. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό
σφάλμα της ομάδας Β σε αυτό το τέταρτο. Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα να
μπει στο καλάθι, αγγίζεται από τον Α3 και καταλήγει στο καλάθι. Κανένας πόντος δεν
θα μετρήσει.
18. Μετά την τελευταία ελεύθερη βολή του Α1, η μπάλα έχει αναπηδήσει στη στεφάνη.
Στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2 κάνει σφάλμα στον Α2. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό
σφάλμα της ομάδας Β σε αυτό το τέταρτο. Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα να
μπει στο καλάθι, αγγίζεται από τον Β3 και καταλήγει στο καλάθι. Στον Α1 θα
πιστωθεί 1 πόντος
19. Μετά την τελευταία ελεύθερη βολή του Α1, η μπάλα έχει αναπηδήσει στη στεφάνη.
Στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2 κάνει σφάλμα στον Α2. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό
σφάλμα της ομάδας Β σε αυτό το τέταρτο. Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα να
μπει στο καλάθι, αγγίζεται από τον Α3 και καταλήγει στο καλάθι. Κανένας πόντος δεν
θα μετρήσει.
20. Μετά την τελευταία ελεύθερη βολή του Α1, η μπάλα έχει αναπηδήσει στη στεφάνη.
Στη διάρκεια του ριμπάουντ ο Β2 κάνει σφάλμα στον Α2. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό
σφάλμα της ομάδας Β σε αυτό το τέταρτο. Η μπάλα έχει ακόμη την πιθανότητα να
μπει στο καλάθι, αγγίζεται από τον Β3 και καταλήγει στο καλάθι. Στον Α1 θα
πιστωθεί 1 πόντος
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