1. Με 1:32 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α
έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο για 5 δευτερόλεπτα όταν οι Α1
και Β1 αποβάλλονται. Τα σφάλματα αποβολής για την συμπλοκή ακυρώνονται
μεταξύ τους. Πριν την εκτέλεση της επαναφοράς, στην ομάδα Α χορηγείται ένα time
out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από το
πίσω γήπεδο της ομάδας, η ομάδα Α θα έχει 19 δευτερόλεπτα, στη συσκευή των
24άρων δευτερολέπτων.
ΝΑΙ
2. 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.
Το time out ή η αντικατάσταση θα χορηγείται άμεσα.
ΟΧΙ
3. Με 1:32 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α
έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο για 5 δευτερόλεπτα όταν οι Α1
και Β1 αποβάλλονται. Τα σφάλματα αποβολής για την συμπλοκή ακυρώνονται
μεταξύ τους. Πριν την εκτέλεση της επαναφοράς, στην ομάδα Α χορηγείται ένα time
out. Εάν ο προπονητής της Α ομάδας αποφασίσει την επαναφορά της μπάλας από
το εμπρός γήπεδό του, η ομάδα Α θα έχει 14 δευτερόλεπτα στη συσκευή των
24άρων δευτερολέπτων.
ΝΑΙ
4. Με 1:48 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1 έχει
ντριμπλάρει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπάει τη μπάλα προς το
πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να
ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 τώρα χρεώνεται με το 3ο σφάλμα για την ομάδα Β
σε αυτό το τέταρτο, στο πίσω γήπεδο της Α. 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 σε κάθε περίπτωση τον
υπολειπόμενο χρόνο στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.
ΟΧΙ
5. Κατά την επαναφορά της μπάλας από τον Β2 και ενώ η μπάλα είναι ακόμη στα χέρια
του, ο Β5 κάνει φάουλ στον Α5. Αυτό είναι το 6ο ομαδικό φάουλ για την ομάδα Β. Οι
διαιτητές χορηγούν 2 ελεύθερες βολές στον Α5.
ΟΧΙ
6. Στη διάρκεια της επαναφοράς για την έναρξη του 2ου τετάρτου, ο Α5 που πρόκειται
να επαναφέρει τη μπάλα, διαπράττει παράβαση. Η ομάδα Β θα επαναφέρει τη
μπάλα επίσης από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου από θέση
ιππαστί, με 24 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων
ΝΑΙ
7. Με 1:29 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, και 19
δευτερόλεπτα, στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων, η ομάδα Α έχει τον έλεγχο
της μπάλας στο δικό της εμπρός γήπεδο όταν οι Α6 και Β6 αποβάλλονται επειδή
εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχαν σε κατάσταση συμπλοκής. Στην
ομάδα Α χορηγείται time out. Οι διαιτητές θα ακυρώνουν τις ποινές των σφαλμάτων
αποβολής μεταξύ τους. Μετά το time out, το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά
της Α ομάδας από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός δικό της γήπεδο με τον
υπολειπόμενο χρόνο στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.
ΝΑΙ
8. Με 1:18 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α
έχει την επαναφορά από το δικό της πίσω γήπεδο. Στην ομάδα Α χορηγείται time

out. Μετά το time out, ο head προπονητής της Α ομάδας αποφασίζει την εκτέλεση
της επαναφοράς από το δικό του εμπρός γήπεδο. Πριν την εκτέλεση της
επαναφοράς, ο head προπονητής της Β ζητά τάϊμ άουτ. Ο head προπονητής της Α
ομάδας μπορεί να αλλάξει την αρχική απόφασή του και να ζητήσει την επανέναρξη
του παιχνιδιού από το δικό του πίσω γήπεδο.
ΟΧΙ
9. Στην έναρξη του 3ου τετάρτου ο Α1 που εκτελεί την επαναφορά (ιππαστί) από την
προέκταση της κεντρικής γραμμής πασάρει τη μπάλα στον Α2 που την αγγίζει πριν
αυτή καταλήξει εκτός ορίων της Α ομάδας στο εμπρός γήπεδο. Το παιχνίδι θα
επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο εξόδου της
μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο, με 24’’ στη συσκευή των 24άρων.
ΝΑΙ
10. Με 0:48 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1 έχει
ντριμπλάρει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπάει τη μπάλα προς το
πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να
ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 τώρα χρεώνεται με το 3ο σφάλμα για την ομάδα Β
σε αυτό το τέταρτο, στο πίσω γήπεδο της Α με 17 δευτερόλεπτα, στη συσκευή 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 να απομένουν στη
συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.
ΝΑΙ
11. Περίπου στον ίδιο χρόνο με την κόρνα της λήξης ενός τετάρτου, ο Β5 χρεώνεται με
σφάλμα κατά του Α4 στον οποίο χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Οποιαδήποτε
ομάδα, ζητά μια αντικατάσταση. Οι διαιτητές την επιτρέπουν και η αντικατάσταση
γίνεται άμεσα πριν την εκτέλεση των ελευθέρων βολών του Α4.
ΟΧΙ
12. Στη διάρκεια της επαναφοράς για την έναρξη του 4ου τετάρτου, για την ομάδα Α, ο
A1 χρεώνεται με επιθετικό σφάλμα (φάουλ). Στην ομάδα Β θα χορηγείται επαναφορά
της μπάλας από το δικό της εμπρός γήπεδο στο πλησιέστερο σημείο της κεντρικής
γραμμής, με 24 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24’’.
ΟΧΙ
13. Στην έναρξη του 3ου τετάρτου ο Α1 που εκτελεί την επαναφορά (ιππαστί) από την
προέκταση της κεντρικής γραμμής πασάρει τη μπάλα στον Α2 που την αγγίζει πριν
αυτή καταλήξει εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας. Το παιχνίδι θα
επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο εξόδου της
μπάλας στο δικό της εμπρός γήπεδο με 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
ΝΑΙ
14. Στη διάρκεια της επαναφοράς, από την προέκταση της κεντρικής γραμμής για την
έναρξη του 2ου τετάρτου, ο παίκτης Α1 που την επαναφέρει, πατά στον αγωνιστικό
χώρο. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το σημείο της
αρχικής επαναφοράς (ιππαστί) στην κεντρική γραμμή, με 10:00 στο χρονόμετρο του
παιχνιδιού. Η κατεύθυνση του βέλους της εναλλασσόμενης κατοχής θα αντιστραφεί
υπέρ της ομάδας Β.
ΝΑΙ
15. Στον Α1 καταλογίζεται αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Β1 στη διάρκεια του
διαλλείματος μεταξύ 1ου και 2ου τετάρτου. Ο Β1 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές
χωρίς κανείς να συμμετέχει στη διεκδίκηση του ριμπάουντ, πριν την έναρξη του 2ου.
Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός

γήπεδο της Β ομάδας με 14’’ στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων. Η
κατεύθυνση του βέλους θα παραμένει χωρίς να αντιστραφεί.
ΝΑΙ
16. Στη διάρκεια ενός σουτ, η μπάλα είναι στον αέρα μετά από σουτ του Α3, όταν ηχεί η
κόρνα της λήξης των 24άρων δευτερολέπτων. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Αυτή τη
στιγμή η μία ή και οι δύο ομάδες ζητούν time out. Οι διαιτητές χορηγούν το time out
ανεξαρτήτως της ομάδα που το ζήτησε.
ΟΧΙ
17. Περίπου στον ίδιο χρόνο με την κόρνα της λήξης της παράτασης, ο Β1 χρεώνεται με
σφάλμα κατά του Α1 στον οποίο χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Οποιαδήποτε
ομάδα, ζητά ένα time out. Οι διαιτητές οφείλουν να το χορηγήσουν.
ΟΧΙ
18. Χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές στον A1. Οποιαδήποτε ομάδα ζητά ένα time out
μετά την προσπάθεια της 1ης ελεύθερης βολής. Οι διαιτητές αρνούνται τη χορήγηση
του μετά την 1η ελεύθερη βολή, ακόμη και εάν αυτή είναι επιτυχής.
ΝΑΙ
19. Με 0:48 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1 έχει
ντριμπλάρει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπάει τη μπάλα προς το
πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να
ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 τώρα χρεώνεται με το 3ο σφάλμα για την ομάδα Β
σε αυτό το τέταρτο, στο πίσω γήπεδο της Α με 6 δευτερόλεπτα, στη συσκευή 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 να απομένουν στη
συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.
ΝΑΙ
20. Με το χρονόμετρο στο 1.41’’ για τη λήξη του 4ου τετάρτου, ο Α3 σουτάρει και ενώ η
μπάλα είναι στην κάθοδό της ο Β2 την ακουμπά (goal tending). Ο διαιτητής
σημειώνει την παράβαση και η ομάδα Α ζητά time out. Οι διαιτητές αρνούνται τη
χορήγηση του.
ΟΧΙ
21. Στη διάρκεια του εναρκτήριου jump ball και ενώ η μπάλα αγγίζεται νόμιμα από τον
αναπηδών σε αυτό Α1, ο Β4 χρεώνεται με τεχνική ποινή λόγω διαμαρτυρίας.
Οποιοσδήποτε παίκτης της Α θα εκτελεί μία (1) ελεύθερη βολή και ένα νέο jump ball
μεταξύ οποιονδήποτε παικτών θα διεξαχθεί προκειμένου να αρχίσει το παιχνίδι.
ΝΑΙ
22. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα γυρίζει περιμετρικά της στεφάνης
με ένα ελάχιστο τμήμα της να είναι μέσα ή κάτω από το επίπεδο της στεφάνης, όταν
ο Β1 αγγίζει τη μπάλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν την παράβαση παρέμβασης
(basket interference) και πιστώνουν τον/ους πόντο/ους στην Α ομάδα.
ΝΑΙ
23. A1 εκτελεί προσπάθεια 3 πόντων. Η μπάλα έχει αναπηδήσει στη στεφάνη όταν ο Α2
γραπώνει το καλάθι και κατόπιν καρφώνει τη μπάλα μέσα σε αυτό. Οι διαιτητές
ακυρώνουν το καλάθι του Α2 καταλογίζοντας Παράβαση παρέμβασης (basket
interference)
ΝΑΙ
24. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα αρχικά στην ανοδική της πορεία
αγγίζεται από τον Α2 και κατόπιν στην καθοδική της τροχιάς, αγγίζεται από τον B3. Η
ενέργεια του Β3 είναι παράνομη. Δύο ή τρείς πόντοι θα πιστωθούν στον Α1.
ΝΑΙ

25. Η ομάδα Α έχει 5 ομαδικά σφάλματα και η ομάδα Β, 2 ομαδικά σφάλματα σε αυτό το
τέταρτο. Ο ντριμπλέρ Α1 και ο Β1 διαπράττουν εκατέρωθεν σφάλματα περίπου στον
ίδιο χρόνο. Το σφάλμα λογίζεται ως διπλό και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με κατοχή
για την ομάδα Α στο πλησιέστερο σημείο που καταλογίστηκε.
ΝΑΙ
26. A1 από το πίσω γήπεδό του πασάρει στο εμπρός γήπεδο, σε συμπαίκτη του. Ενώ
απομένουν 16’’ στη συσκευή των 24άρων, η μπάλα αναπηδά στο έδαφος και στα
14’’ ανακτάται από τον Α3. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση 8’’.
ΟΧΙ
27. 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.
ΟΧΙ
28. 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.
ΟΧΙ
29. Ο ντριμπλέρ Α1 χρεώνεται με τεχνική ποινή. Ο Β6 ζητά αντικατάσταση για να
εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Οι διαιτητές την επιτρέπουν.
ΝΑΙ
30. 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.
ΟΧΙ
31. 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.
ΝΑΙ
32. 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.
ΝΑΙ
33. 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.
ΟΧΙ
34. 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.
ΝΑΙ
35. 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 3 ο 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’’.
ΝΑΙ
36. 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.
ΟΧΙ
37. 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.
ΝΑΙ
38. 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 εμπρός
γήπεδο, με νέα 14’’.
ΝΑΙ
39. 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.
ΝΑΙ
40. Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνος στο 4 ο 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.
ΟΧΙ
41. 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.
ΝΑΙ
42. 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.
ΝΑΙ
43. 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.
ΝΑΙ

44. 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
ΝΑΙ
45. 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.
ΝΑΙ
46. 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
ΝΑΙ
47. 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).
OXI
48. 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.
OXI
49. 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.
OXI
50. 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.
ΝΑΙ
51. 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.
OXI
52. 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.

ΟΧΙ
53. Η σωστή διαδικασία όταν οι διαιτητές επιτρέπεται να κάνουν χρήση του ΣΣΕ, γίνεται
πάντα από τους δύο (2) πιο κοντινούς στη φάση διαιτητές.
ΟΧΙ
54. 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.
ΝΑΙ
55. 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.
ΝΑΙ
56. Με 8.45’’ να απομένει για τη λήξη του 2 ου 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.
ΝΑΙ
57. 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.
ΟΧΙ
58. 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.
ΝΑΙ
59. 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.
ΝΑΙ
60. Με 0:40 να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4 ο 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.
ΝΑΙ
61. 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.
ΝΑΙ
62. 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.

ΝΑΙ
63. 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 ορίων 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.
ΝΑΙ
64. 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.
ΟΧΙ
65. 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
ΟΧΙ
66. 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.
ΝΑΙ
67. 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.
ΝΑΙ
68. 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
ΝΑΙ
69. 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.
ΝΑΙ
70. 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.
ΝΑΙ
71. 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
ΝΑΙ
72. 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.
ΝΑΙ
73. 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.
ΟΧΙ
74. 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.
ΟΧΙ
75. 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.
OXI
76. 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.
ΝΑΙ
77. 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.
ΝΑΙ
78. 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.
ΟΧΙ
79. 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.
ΟΧΙ
80. 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.
ΝΑΙ
81. 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.
ΝΑΙ
82. 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.
ΟΧΙ
83. 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.
ΟΧΙ
84. 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”.
ΝΑΙ
85. 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.
ΟΧΙ
86. 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.
ΝΑΙ
87. 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.
ΝΑΙ
88. 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
ΝΑΙ
89. Περίπου στον ίδιο χρόνο με την κόρνα της λήξης της παράτασης, ο Β1 χρεώνεται με
σφάλμα κατά του Α1 στον οποίο χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Οποιαδήποτε
ομάδα, ζητά ένα time out. Οι διαιτητές οφείλουν να το χορηγήσουν.
ΟΧΙ
90. Στη διάρκεια ενός σουτ, η μπάλα είναι στον αέρα μετά από σουτ του Α3, όταν ηχεί η
κόρνα της λήξης των 24άρων δευτερολέπτων. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Αυτή τη

στιγμή η μία ή και οι δύο ομάδες ζητούν time out. Οι διαιτητές χορηγούν το time out
ανεξαρτήτως της ομάδα που το ζήτησε.
ΟΧΙ
91. Στη διάρκεια της επαναφοράς για την έναρξη του 2ου τετάρτου, ο Α5 που πρόκειται
να επαναφέρει τη μπάλα, διαπράττει παράβαση. Η ομάδα Β θα επαναφέρει τη
μπάλα επίσης από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου από θέση
ιππαστί, με 24 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων
ΝΑΙ
92. 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.
ΝΑΙ
93. 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.
ΝΑΙ
94. 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.
ΟΧΙ
95. 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.
ΟΧΙ
96. Στον Α1 καταλογίζεται αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Β1 στη διάρκεια του
διαλλείματος μεταξύ 1ου και 2ου τετάρτου. Ο Β1 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές
χωρίς κανείς να συμμετέχει στη διεκδίκηση του ριμπάουντ, πριν την έναρξη του 2ου.
Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός
γήπεδο της Β ομάδας με 14’’ στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων. Η
κατεύθυνση του βέλους θα παραμένει χωρίς να αντιστραφεί.
ΝΑΙ
97. 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.
ΝΑΙ
98. 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.
ΝΑΙ
99. 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.
OXI
100. Η σωστή διαδικασία όταν οι διαιτητές επιτρέπεται να κάνουν χρήση του ΣΣΕ,
γίνεται πάντα από τους δύο (2) πιο κοντινούς στη φάση διαιτητές.
ΟΧΙ
101. Καταλογίζεται σφάλμα του Α1 και χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Μετά την 1η
ελεύθερη βολή, οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ο Β3 αιμορραγεί. Ο Β3 αντικαθίσταται
από τον Β6. Η ομάδα Α έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση 1 παίκτη.
ΝΑΙ
102. Μετά από την έναρξη του παιχνιδιού, οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι οι δύο ομάδες
παίζουν σε λάθος κατεύθυνση. Το παιχνίδι θα σταματήσει το συντομότερο δυνατόν
χωρίς καμία ομάδα να τίθεται σε μειονεκτική θέση. Οι ομάδες θα ανταλλάξουν τα
καλάθια.
ΝΑΙ
103. Ο Α1 τελειώνει τη ντρίμπλα του και πετά σκόπιμα τη μπάλα στο πόδι του Β1. Ο Α1
πιάνει τη μπάλα και να ντριμπλάρει ξανά. Οι Διαιτητές καταλογίζουν παράβαση
διπλής ντρίμπλας του Α1.
ΝΑΙ
104. Με 1:12’’ υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο του παιχνιδιού και με 6’’
δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24”, στο 4ο τέταρτο, ο Α1 ντριμπλάρει τη μπάλα στο
δικό του εμπρός γήπεδο όταν ο Β1 χρεώνεται με ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον Α1.
Μετά την 1η ελεύθερη βολή του Α1 ένα time out ζητείται είτε από τον head
προπονητή της Α είτε από τον head προπονητή της Β. Ο Α1 θα εκτελέσει τη δεύτερη
βολή του χωρίς κανείς να διεκδικήσει το ριμπάουντ. Μετά το time out, το παιχνίδι θα
επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α από τη γραμμή επαναφοράς στο δικό
της εμπρός γήπεδο. Το χρονόμετρο θα δείχνει 24’’.
ΟΧΙ
105. Στην έναρξη του 2ου ημιχρόνου, η ομάδα Α δεν μπορεί να παρουσιάσει 5 παίκτες
στον αγωνιστικό χώρο έτοιμους να αγωνιστούν, εξαιτίας τραυματισμών, αποβολών
κ.ο.κ. Οι διαιτητές διακόπτουν το παιχνίδι εις βάρος της Α ομάδος.
ΟΧΙ
106. Ο Α1 που επαναφέρει τη μπάλα από εκτός ορίων από το δικό του πίσω γήπεδο,
προσπαθεί να πασάρει στον Α2. Ο Β1 πηδά από το δικό του εμπρός γήπεδο, πιάνει
τη μπάλα ενώ είναι στον αέρα και πριν προσγειωθεί στο πίσω γήπεδο του, πασάρει
τη μπάλα στο Β2 στο πίσω γήπεδο. Οι Διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρός
πίσω για την ομάδα Β.
ΝΑΙ
107. Ο Α1 πασάρει τη μπάλα επάνω από τη στεφάνη όταν ο B1 φθάνει μέσω του
καλαθιού και αγγίζει τη μπάλα. Αυτό είναι παράβαση παρέμβασης (basket
interference) του Β1. Στην ομάδα Α θα πιστωθούν 2 ή 3 πόντοι.
ΝΑΙ
108. Το σουτ του Α1 για καλάθι, αναπηδά από τη στεφάνη. Ο Α2 πηδά, πιάνει τη μπάλα
και κατόπιν πέφτει στον Β1 που βρίσκεται σε μία νόμιμη θέση άμυνας και είναι σε
επαφή με την ημικυκλική περιοχή. Αυτό είναι επιθετικό σφάλμα του Α2.
ΝΑΙ
109. Η ομάδα Α έχει 2 ομαδικά σφάλματα και η ομάδα Β, 5 ομαδικά σφάλματα σε αυτό
το τέταρτο. Ο ντριμπλέρ Α1 και ο Β1 χρεώνονται εκατέρωθεν σφάλματα περίπου
στον ίδιο χρόνο. Είναι αυτό μια περίπτωση Διπλού Σφάλματος;
ΟΧΙ

110. A1 έχει χρεωθεί με το 1ο του τεχνικό σφάλμα στη διάρκεια της 1ης περιόδου επειδή
κρεμόταν από τη στεφάνη. Ο Α1 χρεώνεται με το 2ο τεχνικό σφάλμα στη διάρκεια
του 2ου ημιχρόνου για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο Α1 θα συνεχίσει να αγωνίζεται
διότι δεν έχει συμπληρώσει τα 5 σφάλματα.
ΟΧΙ
111. 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.
ΝΑΙ
112. H ομάδα Α καθυστερεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, μετά από χρεωμένο
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”.
ΝΑΙ
113. Με 1:32 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α
έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο για 5 δευτερόλεπτα όταν οι Α1
και Β1 αποβάλλονται. Τα σφάλματα αποβολής για την συμπλοκή ακυρώνονται
μεταξύ τους. Πριν την εκτέλεση της επαναφοράς, στην ομάδα Α χορηγείται ένα time
out. Εάν ο προπονητής της Α ομάδας αποφασίσει την επαναφορά της μπάλας από
το εμπρός γήπεδό του, η ομάδα Α θα έχει 14 δευτερόλεπτα στη συσκευή των
24άρων δευτερολέπτων.
ΝΑΙ
114. Περίπου στον ίδιο χρόνο με την κόρνα της λήξης ενός τετάρτου, ο Β5 χρεώνεται με
σφάλμα κατά του Α4 στον οποίο χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Οποιαδήποτε
ομάδα, ζητά μια αντικατάσταση. Οι διαιτητές την επιτρέπουν και η αντικατάσταση
γίνεται άμεσα πριν την εκτέλεση των ελευθέρων βολών του Α4.
ΟΧΙ
115. Με το χρονόμετρο στο 1.41’’ για τη λήξη του 4ου τετάρτου, ο Α3 σουτάρει και ενώ η
μπάλα είναι στην κάθοδό της ο Β2 την ακουμπά (goal tending). Ο διαιτητής
σημειώνει την παράβαση και η ομάδα Α ζητά time out. Οι διαιτητές αρνούνται τη
χορήγηση του.
ΟΧΙ
116. 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.
ΝΑΙ
117. 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 μεν 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.
ΝΑΙ

118. 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 δεν θα μετρήσει.
ΝΑΙ
119. 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.
ΟΧΙ
120. 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.
OXI
121. 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 και αγγίζεται από τον Β3 στον Α1 θα πιστωθεί 1 πόντος. Ο Α2 θα
εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές και το παιχνίδι θα συνεχιστεί όπως μετά από εκτέλεση
οποιασδήποτε τελευταίας ελεύθερης βολής.
ΝΑΙ
122. Ο A1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι 3 πόντων κοντά στο τέλος του παιχνιδιού. Η
μπάλα είναι στον αέρα όταν ηχεί η κόρνα του αγώνος για το τέλος του παιχνιδιού.
Μετά από την κόρνα, ο B1 κάνει τη στεφάνη ή το ταμπλό να δονηθεί και επομένως,
σύμφωνα με την κρίση του διαιτητή, η μπάλα αποτρέπεται από το να μπει στο
καλάθι. Στον Α1 πιστώνονται 3 πόντοι.
ΝΑΙ
123. A1 εκτελεί προσπάθεια 3 πόντων. Η μπάλα έχει αναπηδήσει στη στεφάνη όταν o
Β1 γραπώνει το καλάθι και κτυπά τη μπάλα μακριά από το καλάθι. Στον Α1 θα
πιστώνονται 3 πόντοι.
ΝΑΙ
124. Ο Α1 ντριμπλάρει κατά μήκος της τελικής γραμμής και μετά που έχει φτάσει στη
περιοχή πίσω από το ταμπλό, πηδά διαγώνια ή πίσω. Ο Α1 πέφτει (charge) στον Β1
που έχει μία νόμιμη θέση άμυνας και είναι σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή. Οι
διαιτητές καταλογίζουν αμυντικό σφάλμα στον Β1.
ΟΧΙ
125. Η ομάδα Α έχει 2 ομαδικά σφάλματα και η ομάδα Β, 5 ομαδικά σφάλματα σε αυτό
το τέταρτο. Ο ντριμπλέρ Α1 και ο Β1 χρεώνονται εκατέρωθεν σφάλματα περίπου
στον ίδιο χρόνο. Οι διαιτητές καταλογίζουν διπλό σφάλμα.
ΟΧΙ
126. Δέκα λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, μία τεχνική ποινή καταλογίζεται
εις βάρος του A1. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ο head προπονητής Β
υποδεικνύει τον Β1 για την εκτέλεση 1 ελεύθερης βολής, αλλά ο B1 δεν είναι 1 από
τους αρχικούς 5 παίκτες για την ομάδα Β. Οι διαιτητές δεν κάνουν δεκτό το αίτημα.
ΝΑΙ
127. Στο 3ο τέταρτο, ο Β1 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Α2. Στο 4ο
τέταρτο, ο Β1 κάνει φάουλ σε επιτυχή προσπάθεια του Α1. Ο διαιτητής δεν είναι
σίγουρος εάν το σφάλμα θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε αντιαθλητικό. Ο πρώτος
διαιτητής (crew chief) χρησιμοποιεί το Σ.Σ.Ε. στη διάρκεια του οποίου ο Β1
χρεώνεται με τεχνική ποινή. Το Σ.Σ.Ε. δείχνει ότι το σφάλμα του Β1στον Α1 ήταν

αντιαθλητικό. Ο Α1 θα εκτελέσει 1 ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί το
rebound. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α από τη γραμμή
επαναφοράς στο δικό της εμπρός γήπεδο.
ΝΑΙ
128. Με 1:08’’ να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο και 21’’ στη
συσκευή των 24άρων, ο Β1 μετακινεί τα χέρια του πάνω από τη γραμμή εκτός
ορίων για να μπλοκάρει την επαναφορά του Α1. Ο Β1 θα χρεώνεται με τεχνική ποινή
ΝΑΙ
129. Με 1:02 sec να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο και το
σκορ Α:83 - Β:80, η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του Α1 σε μια επαναφορά από
εκτός ορίων, όταν ο Β2 έρχεται σε παρατεταμένη επαφή με τον Α2 στον αγωνιστικό
χώρο, που είναι έτοιμος να δεχθεί τη μπάλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν απλό
προσωπικό σφάλμα στον Β2.
ΟΧΙ
130. Ο Α1 χρεώνεται με το 5ο του σφάλμα. Αυτό είναι το 2ο ομαδικό της Α ομάδας στο
συγκεκριμένο τέταρτο. Πηγαίνοντας προς τον πάγκο του, ο Α1 χρεώνεται με
αντιαθλητικό σφάλμα για απώθηση του Β1. Ο Β1 κατόπιν σπρώχνει τον Α1. Ο Β1
χρεώνεται επίσης με αντιαθλητικό σφάλμα. Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα
επιχειρεί την 1 ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ.
O
αναπληρωματικός του Α1 θα επιχειρεί τις 2 ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να
διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων
για την ομάδα Α από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός της γήπεδο. H ομάδα Α θα
έχει 24’’ στη συσκευή των 24άρων.
ΟΧΙ
131. Ο head προπονητής της Α ομάδας εγκαταλείπει την περιοχή του πάγκου του και
συμμετέχει ενεργά σε συμπλοκή εντός αγωνιστικού χώρου. Επιπλέον, ο head
προπονητής της Α ομάδας θα χρεώνεται με ένα επιπλέον σφάλμα αποκλεισμού
επειδή έσπρωξε δυνατά τον Β3 στη διάρκεια της συμπλοκής Οποιοσδήποτε παίκτης
της ομάδας Β θα εκτελεί 2 ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να διεκδικεί το rebound.
Κατόπιν ο Β3 θα εκτελεί 2 ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να διεκδικεί το rebound. Το
παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από τη γραμμή επαναφοράς
στο εμπρός της γήπεδο. Η ομάδα Β θα έχει 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
ΝΑΙ
132. Με 1:37’’ να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, το ρολόι των
24’’ 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 και χρησιμοποιούν το ΣΣΕ.
ΝΑΙ
133. Ο Α1 ντριμπλάρει στο δικό του πίσω γήπεδο για 5 δευτερόλεπτα όταν
καταλογίζεται περίπτωση ταυτόχρονης κράτησης της μπάλας από αντιπάλους. Η
ομάδα Α δικαιούται την επόμενη επαναφορά της μπάλας λόγω της εναλλασσόμενης
κατοχής. Η ομάδα Α θα έχει 3 δευτερόλεπτα για να περάσει τη μπάλα στο εμπρός
γήπεδό της.
ΝΑΙ
134. Ο Α1 στο πίσω γήπεδο του, επιχειρεί μία πάσα αιφνιδιασμού στον Α2 στο δικό του
εμπρός γήπεδο. Ο Β1, στο εμπρός γήπεδο του (πίσω γήπεδο της Α) πηδά και πιάνει
την μπάλα ενώ βρίσκεται στον αέρα, και κατόπιν προσγειώνεται ιππαστί στην
κεντρική γραμμή. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση μπρός πίσω.
ΟΧΙ

135. Μετά που η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του πρώτου διαιτητή (Crew chief) κατά τη
διάρκεια του jump ball αλλά πριν η μπάλα αγγιχθεί νόμιμα, ο αναπηδών A2,
διαπράττει μια παράβαση. Στην ομάδα Β χορηγείται για επαναφορά εκτός ορίων.
Αυτήν τη στιγμή οποιοιδήποτε ομάδα έχει δικαίωμα να ζητήσει time out ή
αντικατάσταση.
ΟΧΙ
136. 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 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.
ΝΑΙ
137. 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 ορίων 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.
ΝΑΙ
138. 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.
ΝΑΙ
139. Κατά την επαναφορά της μπάλας από τον Β2 και ενώ η μπάλα είναι ακόμη στα
χέρια του, ο Β5 κάνει φάουλ στον Α5. Αυτό είναι το 6ο ομαδικό φάουλ για την ομάδα
Β. Οι διαιτητές χορηγούν 2 ελεύθερες βολές στον Α5.
ΟΧΙ
140. Στη διάρκεια της επαναφοράς για την έναρξη του 4ου τετάρτου, για την ομάδα Α, ο
A1 χρεώνεται με επιθετικό σφάλμα (φάουλ). Στην ομάδα Β θα χορηγείται επαναφορά
της μπάλας από το δικό της εμπρός γήπεδο στο πλησιέστερο σημείο της κεντρικής
γραμμής, με 24 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24’’.
ΟΧΙ
141. 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.
ΝΑΙ
142. Με 1:32’’ να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α
έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο για 5 δευτερόλεπτα όταν οι Α1
και Β1 αποβάλλονται. Τα σφάλματα αποβολής για την συμπλοκή ακυρώνονται
μεταξύ τους. Πριν την εκτέλεση της επαναφοράς, στην ομάδα Α χορηγείται ένα time
out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από το
πίσω γήπεδο της ομάδας, η ομάδα Α θα έχει 19 δευτερόλεπτα, στη συσκευή των
24άρων δευτερολέπτων.
ΝΑΙ
143. 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.
ΝΑΙ
144. 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.
ΟΧΙ
145. H ομάδα δεν επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο έγκαιρα, μετά την ανάπαυλα του
ημιχρόνου. Οι διαιτητές θα χρεώσουν με ένα time out την υπαίτια ομάδας. Ο αγώνας
θα ξεκινήσει μετά την πάροδο ενός λεπτού, όσο διαρκεί και το time οut.
OXI
146. Στην έναρξη του 3ου τετάρτου ο Α1 που εκτελεί την επαναφορά (ιππαστί) από την
προέκταση της κεντρικής γραμμής πασάρει τη μπάλα στον Α2 που την αγγίζει πριν
αυτή καταλήξει εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας. Το παιχνίδι θα
επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο εξόδου της
μπάλας στο δικό της εμπρός γήπεδο με 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
ΝΑΙ
147. 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
για παράνομο άγγιγμα της μπάλας. 1 πόντος θα κατακυρώνεται στον Α1 και ο Β1
δεν θα χρεώνεται με μία τεχνική ποινή.
ΝΑΙ
148. 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 είναι σφάλμα αποβολής.
ΟΧΙ
149. 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
ΝΑΙ
150. 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 καταλογισμό της παράβασης και κάνουν χρήση του ΣΣΕ, μιας
και αυτό τους επιτρέπεται.
ΟΧΙ
151. Σε σουτ για καλάθι, από τον Α1, η μπάλα σφηνώνει μεταξύ της στεφάνης και του
ταμπλό. Η ομάδα Α έχει το δικαίωμα της επαναφοράς από εκτός ορίων λόγω της
εναλλασσόμενης κατοχής και θα έχει 14 δευτερόλεπτα.
ΝΑΙ
152. Σε προσπάθεια για σουτ, ο Α1 έχει τη μπάλα στα δύο του χέρια, όταν καταλογίζεται
υπέρ του σφάλμα από τον Β1. Στη συνέχεια ο Α1 πασάρει τη μπάλα στον Α2. Οι
Διαιτητές χορηγούν την μπάλα για επαναφορά από το πλησιέστερο σημείο που έγινε
το σφάλμα.
ΝΑΙ

153. Ο Α1 επιχειρεί σουτ για καλάθι. Ο Β1 αγγίζει τη μπάλα η οποία είναι μέσα στο
καλάθι αλλά δεν έχει περάσει εντελώς μέσα από αυτό. Αυτό είναι μια παράβαση
παρέμβασης (basket interference). Το καλάθι θα μετρήσει για 2 ή 3 πόντους.
ΝΑΙ
154. Στο 2ο τέταρτο, ο Α2 ντριμπλάρει στο δικό του πίσω γήπεδο όταν ο Β1 χρεώνεται
με τεχνική ποινή. Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α σουτάρει 1 ελεύθερη βολή
χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά
για την ομάδα Α από το πλησιέστερο σημείο που το παιχνίδι σταμάτησε για την
τεχνική ποινή, στο δικό της πίσω γήπεδο, με τον εναπομένοντα χρόνο στη συσκευή
των 24άρων.
ΟΧΙ
155. Η περίοδος των 8 δευτερολέπτων εκπνέει για την ομάδα Α και η παράβαση
συμβαίνει όταν η ομάδα Α ελέγχει τη μπάλα στο δικό της πίσω γήπεδο. Η
επαναφορά για την ομάδα Β θα χορηγηθεί ιππαστί στην κεντρική γραμμή, με 14’’ στη
συσκευή των 24άρων.
ΟΧΙ
156. Με 1:02’’ να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο και το σκορ
Α:83 - Β:80, η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του Α1 σε μια επαναφορά από εκτός
ορίων, όταν ο Β2 έρχεται σε επαφή με τον Α2 στον αγωνιστικό χώρο, που είναι
έτοιμος να δεχθεί τη μπάλα. Ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Β2. Στον Β2 θα
καταλογίζεται ένα προσωπικό σφάλμα, εκτός και εάν η επαφή του Β2 δεν ήταν μια
ειλικρινής προσπάθεια να παίξει στην μπάλα ή η σοβαρότητα της επαφής του Β2
απαιτεί τον καταλογισμό ενός αντιαθλητικού ή ενός σφάλματος αποβολής. Το
παιχνίδι επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α από το πλησιέστερο σημείο
που καταλογίστηκε το σφάλμα.
ΝΑΙ
157. Ο Α1 χρεώνεται με το 5ο του προσωπικό σφάλμα. Αυτό είναι το 2ο ομαδικό
σφάλμα της ομάδας σε αυτό το τέταρτο. Πηγαίνοντας προς τον πάγκο του, Α1
προσβάλει λεκτικά το διαιτητή. Ο Α1 χρεώνεται με σφάλμα αποβολής. Ο Α1 έχει γίνει
παίκτης που έχει αποβληθεί. Το σφάλμα αποκλεισμού του Α1 θα χρεώνεται στον
head προπονητή της Α, καταγεγραμμένο ως ‘Β2’. Οποιοσδήποτε παίκτης της
ομάδας Β θα επιχειρεί τις 2 ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να διεκδικεί το rebound. Το
παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Β από τη
γραμμή επαναφοράς στο εμπρός της γήπεδο.
ΝΑΙ
158. A1 επιχειρεί jump σουτ που ξεκινά από έξω από την ημικυκλική περιοχή μη
καταλογισμού επιθετικού σφάλματος. Ο Α1 πέφτει πάνω στο Β1 που είναι σε επαφή
με την ημικυκλική περιοχή. Αυτή είναι νόμιμη ενέργεια του Α1. Ο κανόνας μη
καταλογισμού επιθετικού σφάλματος στην ημικυκλική περιοχή, θα εφαρμόζεται.
ΝΑΙ
159. Ο Α1 στο δικό του πίσω γήπεδο πασάρει τη μπάλα προς το δικό του εμπρός
γήπεδο. Η μπάλα κτυπά και ανακλάται σε διαιτητή που στέκεται στον αγωνιστικό
χώρο με τα δύο πόδια ιππαστί στην κεντρική γραμμή του γηπέδου. Η μπάλα κατόπιν
αγγίζεται από τον Α2 που είναι ακόμη στο δικό του πίσω γήπεδο. Αυτό είναι
παράβαση μπρός πίσω
ΟΧΙ
160. Ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του σε προσπάθεια για καλάθι 2 πόντων
διεισδύοντας προς αυτό. 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 θα μετρήσει. Στον Α1 θα χορηγηθεί 1 ελεύθερη βολή.

ΟΧΙ
161. 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
ΝΑΙ
162. Στην έναρξη του 3ου τετάρτου ο Α1 που εκτελεί την επαναφορά (ιππαστί) από την
προέκταση της κεντρικής γραμμής πασάρει τη μπάλα στον Α2 που την αγγίζει πριν
αυτή καταλήξει εκτός ορίων της Α ομάδας στο εμπρός γήπεδο. Το παιχνίδι θα
επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο εξόδου της
μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο, με 24’’ στη συσκευή των 24άρων.
ΝΑΙ
163. Στη διάρκεια της επαναφοράς, από την προέκταση της κεντρικής γραμμής για την
έναρξη του 2ου τετάρτου, ο παίκτης Α1 που την επαναφέρει, πατά στον αγωνιστικό
χώρο. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το σημείο της
αρχικής επαναφοράς (ιππαστί) στην κεντρική γραμμή, με 10:00 στο χρονόμετρο του
παιχνιδιού. Η κατεύθυνση του βέλους της εναλλασσόμενης κατοχής θα αντιστραφεί
υπέρ της ομάδας Β.
ΝΑΙ
164. 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.
Το time out ή η αντικατάσταση θα χορηγείται άμεσα.
ΟΧΙ
165. Ο Α1 ελευθερώνει τη μπάλα για σουτ από την περιοχή των 2 πόντων. Η μπάλα,
στην ανοδική της πορεία αγγίζεται νόμιμα από τον Β1 που πηδά από την περιοχή
των 3 πόντων της Α ομάδος. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Στην ομάδα Α θα
πιστωθούν 3 πόντοι;
ΟΧΙ
166. 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 εάν το σφάλμα καταλογίστηκε κατά Α2, οπότε και θα
χορηγήσουν σε αυτόν τις ελεύθερες βολές.
ΝΑΙ
167. 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.
ΝΑΙ
168. 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.
ΝΑΙ

169. 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.
ΟΧΙ
170. 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.
ΟΧΙ
171. Ο A1 εμφανίζεται να έχει ένα τραυματισμένο αστράγαλο και το παιχνίδι σταματά.
Από την ομάδα Α ο head προπονητής εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο να
φροντίσει τον τραυματισμένο του παίκτη. Ο Α1 θεωρείται ότι έχει δεχτεί φροντίδα και
θα πρέπει να αντικατασταθεί
ΝΑΙ
172. Ανακαλύπτεται ότι 1 από τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι 1 από τους
αρχικά δηλωμένους 5 για να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει μετά την έναρξη
του παιχνιδιού. Το λάθος θα αγνοείται και το παιχνίδι θα συνεχίζεται, χωρίς καμία
κύρωση.
ΝΑΙ
173. Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν καταλογίζεται υπέρ του σφάλμα
ταυτόχρονα με τον ήχο της κόρνας του χρονομέτρου για τη λήξη του τετάρτου. Στον
Α1 χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές άμεσα;
ΝΑΙ
174. Κοντά στη λήξη του αγώνος, στον Α1 καταλογίζεται το 5o του σφάλμα και
εγκαταλείπει τον αγώνα. Η ομάδα Α θα συνεχίσει με 4 παίκτες καθώς δεν υπάρχουν
άλλοι αναπληρωματικοί διαθέσιμοι. Καθώς η ομάδα Β, προηγείται με περισσότερους
από 15 πόντους, ο head προπονητής της Β επιδεικνύοντας fair play, θέλει να
απομακρύνει 1 από τους παίκτες του με σκοπό να αγωνιστεί επίσης με 4 παίκτες.
ΟΧΙ
175. Ο Α1 έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για καλάθι όταν ο Β2 χρεώνεται με σφάλμα
στον Α2. Αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό σφάλμα για την Β σε αυτό το τέταρτο Ο Α1
ολοκληρώνει το σουτ του με μια συνεχόμενη κίνηση. Το καλάθι, εάν επιτευχθεί, θα
μετρήσει. Ο Α2 θα εκτελέσει 1 ελεύθερη βολή;
ΟΧΙ
176. Η ομάδα Β έχει δικαίωμα επαναφοράς από εκτός ορίων, σύμφωνα με τον κανόνα
εναλλασσόμενης κατοχής. Ένας διαιτητής ή/και ο σημειωτής κάνουν ένα λάθος και η
μπάλα απονέμεται λανθασμένα στην ομάδα Α για επαναφορά εκτός ορίων. Το
λάθος ανακαλύπτεται μόλις η μπάλα αγγίξει ή νομίμως αγγιχτεί από έναν παίκτη στο
αγωνιστικό χώρο. Το λάθος θα αγνοηθεί;
ΝΑΙ
177. Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας για 15 δευτερόλεπτα. Ο Α1 πασάρει τη
μπάλα στον Α2 και η μπάλα κινείται κατά μήκος της γραμμής εκτός ορίων. Ο Β1
προσπαθεί να πιάσει τη μπάλα και πηδά από τον αγωνιστικό χώρο, πάνω από την
γραμμή. Ο Β1 είναι ακόμη στον αέρα όταν αυτός κτυπά τη μπάλα με το 1 χέρι ή τα 2
χέρια, και η μπάλα επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο όπου και πιάνεται από τον Α2.
Η ομάδα Α διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας. Το ρολόι των 24άρων θα συνεχίσει
ΝΑΙ

178. Χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές στον A1. Οποιαδήποτε ομάδα ζητά ένα time out ή
μια αντικατάσταση, μετά την επιτυχημένη 2η ελεύθερη βολή αλλά προτού η μπάλα
τεθεί στη διάθεση οποιουδήποτε παίκτη της ομάδας Β για να εκτελέσει την
επαναφορά από εκτός ορίων. Το time out ή η αντικατάσταση θα χορηγείται άμεσα;
ΝΑΙ
179. Με 4’’ στη συσκευή των 24”, η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της
εμπρός γήπεδο όταν ο Β1 τραυματίζεται. Οι διαιτητές διακόπτουν το παιχνίδι. Η
ομάδα Α θα έχει 4 δευτερόλεπτα, στη συσκευή των 24”
ΟΧΙ
180. 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.
ΟΧΙ
181. Ο Α1 ντριμπλάρει και σταματά νόμιμα. Κατόπιν Ο Α1 πετά τη μπάλα από το 1 χέρι
στο άλλο χωρίς να μετακινεί το πόδι του πίβοτ. Νόμιμη ενέργεια;
ΝΑΙ
182. Ο Α1, ενώ είναι ξαπλωμένος στον αγωνιστικό χώρο, αποκτά τον έλεγχο της
μπάλας. Ο Α1 τότε ξεκινά μία ντρίμπλα ενώ βρίσκεται ακόμη ξαπλωμένος στον
αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι μια νόμιμη ενέργεια;
ΝΑΙ
183. Ο Α1 ντριμπλάρει από το δικό του πίσω γήπεδο και τελειώνει τη ντρίμπλα ενώ
στέκεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή, κρατώντας τη μπάλα. Κατόπιν, ο Α1
πασάρει τη μπάλα στον Α2, όντας επίσης ιππαστί στην κεντρική γραμμή. Αυτή είναι
μία νόμιμη ενέργεια;
ΝΑΙ
184. Με 0:54’’ να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α
έχει το δικαίωμα της επαναφοράς της μπάλας. Πριν ο διαιτητής δώσει τη μπάλα στον
Α1 για να την επαναφέρει, κάνει το σήμα της παράνομης υπέρβασης της γραμμής
εκτός ορίων. Μετά από αυτό, ο Β1 μετακινεί τα χέρια του προς τον Α1, πάνω από τη
γραμμή εκτός ορίων, πριν η μπάλα επαναφερθεί κατά μήκος, πάνω από τη γραμμή
εκτός ορίων. Στον Β1 θα γίνει παρατήρηση για αυτήν την μη νόμιμη ενέργεια του.
ΟΧΙ
185. Σε προσπάθεια για καλάθι του Α1 η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη. Ο Α2 παίρνει τη
μπάλα στο ριμπάουντ και εννέα (9) δευτερόλεπτα αργότερα, ηχεί κατά λάθος η
συσκευή των 24”. Οι διαιτητές διακόπτουν το παιχνίδι. Μετά από σύσκεψη με τον
κομισάριο, εάν παρίσταται, και το χειριστή της συσκευής των 24”, οι διαιτητές θα
επαναρχίζουν το παιχνίδι με επαναφορά για την ομάδα Α από εκτός ορίων, με 14
δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή των 24”.
ΟΧΙ

