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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

1. Η ομάδα Α έχει 2 ομαδικά σφάλματα και η ομάδα Β έχει 3 ομαδικά σφάλματα
σε αυτό το τέταρτο. Στη διάρκεια μιας διεκδίκησης θέσης στο post, oι Α1 και
Β1 σπρώχνονται εκατέρωθεν και καταλογίζεται από ένα σφάλμα στον καθένα,
ενώ η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το σφάλμα λογίζεται ως διπλό και
το παιχνίδι θα επαναρχίσει με κατοχή της ομάδας Α από το πλησιέστερο
σημείο που έγιναν τα σφάλματα
2. Η ομάδα Α έχει ένα (1) ομαδικό σφάλμα και η ομάδα Β έχει δύο (2) ομαδικά
σφάλματα σε αυτό το τέταρτο. Στη διάρκεια μιας διεκδίκησης ριμπάουντ, οι
Α1 και Β1 σπρώχνονται εκατέρωθεν και καταλογίζονται σφάλματα
εκατέρωθεν στους εμπλεκόμενους. Το σφάλμα λογίζεται ως διπλό και το
παιχνίδι θα επαναρχίσει σύμφωνα με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης
κατοχής.
3. Ενώ το χρονόμετρο του παιχνιδιού «τρέχει», ανακαλύπτεται ότι η ομάδα Α έχει
περισσότερους από 5 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Τη στιγμή της ανακάλυψης, η
ομάδα Β, έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το παιχνίδι θα σταματήσει αμέσως, εκτός αν η
ομάδα Β τίθεται σε μειονεκτική θέση, ο παίκτης θα απομακρυνθεί αμέσως. Στον
head προπονητή της ομάδας Α θα χρεώνεται μία τεχνική ποινή, καταγραμμένη ως
"Β1".
4. Ενώ το χρονόμετρο του παιχνιδιού «τρέχει», ανακαλύπτεται ότι η ομάδα Α έχει
περισσότερους από πέντε (5) παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Τη στιγμή της
ανακάλυψης, η ομάδα Α, έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το παιχνίδι θα σταματήσει
αμέσως, ο παίκτης θα απομακρυνθεί αμέσως. Στον head προπονητή της ομάδας
Α θα χρεώνεται μία τεχνική ποινή, καταγραμμένη ως "Β1".
5. Μετά από τον καταλογισμό 5ου σφάλματός του, γνωστοποιείται στον Α1 ότι δεν έχει
το δικαίωμα να συμμετέχει. Αργότερα ο Α1, επανέρχεται ως αλλαγή. Η παράνομη
συμμετοχή του Α1 ανακαλύπτεται μετά που ο Α1 σημειώνει καλάθι. Το καλάθι του Α1
θα μετρήσει και μία τεχνική ποινή θα καταλογιστεί στον head προπονητή Α, που
καταχωρείται ως "Β1".

6. Μετά από τον καταλογισμό 5ου σφάλματός του, γνωστοποιείται στον Α1 ότι
δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει. Αργότερα ο Α1, επανέρχεται ως αλλαγή
και καταλογίζεται ένα σφάλμα εναντίον. Το σφάλμα του Α1 θα καταχωρείται
στο φύλλο αγώνος σε επιπλέον τετραγωνάκι, δίπλα στο 5ο του σφάλμα, και
επιπλέον μία τεχνική ποινή θα καταλογιστεί στον head προπονητή Α, που
καταχωρείται ως "Β1".
7. Μετά από τον καταλογισμό 5ου σφάλματός του, γνωστοποιείται στον Α1 ότι
δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει. Αργότερα ο Α1, επανέρχεται ως αλλαγή.
Η παράνομη συμμετοχή του Α1 ανακαλύπτεται μετά που ο Α1 δέχεται φάουλ
σε προσπάθεια για καλάθι. Ο Α1 θα εκτελέσει τις δύο (2) ελεύθερες βολές και
κατόπιν θα γίνει υποχρεωτικά η αντικατάστασή του.
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8. Μετά που ένας παίκτης έχει χρεωθεί με
το 5ο του σφάλμα, γίνεται
αποκλεισμένος παίκτης και οποιαδήποτε επιπλέον τεχνική ποινή σε αυτόν, θα
χρεώνεται εναντίον του head προπονητή του, καταγεγραμμένη ως “Β1”. Αυτό
θα ισχύει ακόμη και εάν ένα από τα 5 σφάλματά του ήταν τεχνικό ή
αντιαθλητικό σφάλμα.
9. Ο Β1 έχει χρεωθεί με ένα τεχνικό σφάλμα στη διάρκεια του 1ου τετάρτου. Στο
4ο τέταρτο ο Β1 έχει χρεωθεί με το 5ο του σφάλμα. Αυτό είναι το 2ο ομαδικό
της Β ομάδας σε αυτό το τέταρτο. Καθ’ οδόν για τον πάγκο του, χρεώνεται με
τεχνική ποινή. Η τεχνική ποινή του Β1, θα χρεώνεται στον head προπονητή
του καταγεγραμμένη ως ‘Β1’. Ο Β1 δεν αποβάλλεται.
10. Ο Β1 διαπράττει το 5ο προσωπικό του σφάλμα και 2ο ομαδικό της Β σε αυτό
το τέταρτο. Καθ’ οδόν για τον πάγκο του, ο Β1 χρεώνεται με σφάλμα
αποβολής. Ο Β1 θα αποβάλλεται και θα πηγαίνει στα αποδυτήρια. Το σφάλμα
αποβολής του Β1 θα καταχωρείται στο φύλο αγώνος ως D και στον head
προπονητή του ως “Β2”.
11. Ο Β1 κάνει φάουλ στον Α1 και αυτό είναι το 5ο προσωπικό σφάλμα του Β1 και
5ο ομαδικό της Β σε αυτό το τέταρτο. Καθ’ οδόν για τον πάγκο του, ο Β1
χρεώνεται με σφάλμα αποβολής. Ο Β1 αποβάλλεται και θα πηγαίνει στα
αποδυτήρια. Το σφάλμα αποβολής του Β1 θα καταχωρείται στο φύλο αγώνος
ως D και στον head προπονητή του ως “Β2”.
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