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Ο Α-11 έχει καθίσει στη καρέκλα της αντικατάστασης, δίπλα από το τραπέζι
της γραμματείας. Με την πρώτη ευκαιρία, ο προπονητής της Β ομάδας ζητά
και του χορηγείται το time out. Η σωστή διαδικασία είναι πρώτα να δοθεί
το time out και κατόπιν η αντικατάσταση.
Ο Β-11 έχει αιτηθεί την αντικατάσταση του Β3. Στην πρώτη ευκαιρία, οι
διαιτητές γνέφουν για την αλλαγή του Β-11 και ταυτόχρονα ο προπονητής,
οποιασδήποτε ομάδας, ζητά και του χορηγείται time out. Μετά το time out
ο Β-11 πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστεί.
Στο 2ο τέταρτο, ο
Α1 παίκτης – head προπονητής χρεώνεται ένα
αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Β1, σαν παίκτης. Στο 3ο τέταρτο, ο Α1
παίκτης head προπονητής χρεώνεται με ένα τεχνικό σφάλμα για
αντιαθλητική συμπεριφορά του φυσικοθεραπευτή του, καταγεγραμμένο
σαν “B1”.
Στο 4ο τέταρτο, ο Α2 ντριμπλάρει όταν ο Α6
(αναπληρωματικός) χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα. Το τεχνικό σφάλμα του
Α6 θα καταχωρείται εις βάρος του head προπονητή Α1, ως “ B1” . Ο Α1 θα
πρέπει να αποβληθεί.
Με 21’’ στη συσκευή των 24άρων, ο Α1 ντριμπλάρει στο δικό του πίσω
γήπεδο όταν ο Β1 χρεώνεται με τεχνική ποινή. Οποιοσδήποτε παίκτης της
ομάδας Α θα επιχειρεί 1 ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί το
ριμπάουντ. Η ομάδα θα έχει νέα 8’’.
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 Β1 στον Α1 ήταν αντιαθλητικό. Ο Β1 θα αποβάλλεται
αυτόματα για το 2ο αντιαθλητικό του σφάλμα.
Με 1:08’’ να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο και
11’’ στη συσκευή των 24άρων, ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του για
επαναφορά από το δικό του εμπρός γήπεδο. O διαιτητής έχει δώσει
προειδοποίηση πριν εγχειρίσει τη μπάλα στον Α1 και ο Β1 μετακινεί τα
χέρια του πάνω από τη γραμμή εκτός ορίων για να μπλοκάρει την
επαναφορά του Α1. Ο Β1 θα χρεώνεται αυτομάτως με τεχνική ποινή διότι
παρενέβη στην επαναφορά.
Με 1:08’’ να απομένει στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο και
21’’ στη συσκευή των 24άρων και ενώ ο διαιτητής έχει δώσει
προειδοποίηση πριν εγχειρίσει τη μπάλα στον Α1, που βρίσκεται στην πίσω
ζώνη, ο Β1 μετακινεί τα χέρια του πάνω από τη γραμμή εκτός ορίων για
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να μπλοκάρει την επαναφορά του Α1. Ο Β1 θα χρεώνεται αυτομάτως με
τεχνική ποινή διότι παρενέβη στην επαναφορά.
Όταν καταλογίζεται μια τεχνική ποινή, η ελεύθερη βολή της ποινής θα
χορηγείται αμέσως χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Μετά τη
διαχείριση της ελεύθερης βολής, το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά
από το πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν συνέβη η τεχνική
ποινή
Καταλογίζεται σφάλμα στον Α1 από τον Β1 στην προσπάθεια του για
καλάθι 2 πόντων. Πριν τη διαχείριση της πρώτης ελεύθερης βολής, μια
τεχνική ποινή καταλογίζεται στον Α2. Οι ποινές θα εκτελεστούν με την
σειρά που έγιναν.
Καταλογίζεται σφάλμα στον Α1 από τον Β1 στην προσπάθεια του για
καλάθι 2 πόντων. Μετά που ο Α1 έχει εκτελέσει την 1η από τις 2 ελεύθερη
βολή, μία τεχνική ποινή καταλογίζεται στον Α2. Οποιοδήποτε παίκτης της Β
ομάδας θα εκτελεί την ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί το
rebound. Μετά από αυτή, ο Α1 θα εκτελέσει την 2η ελεύθερη βολή του. Το
παιχνίδι θα επαναρχίσει όπως μετά από την εκτέλεση οποιασδήποτε
ελεύθερης βολής.
Στη διάρκεια του time out, μία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Α2. Το time
out θα ολοκληρωθεί. Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα επιχειρεί 1
ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ. Το παιχνίδι θα
επαναρχίζει από το πλησιέστερο σημείο που διακόπηκε το παιχνίδι για το
time out.
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