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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
1. Ταυτόχρονα µε τη λήξη του 1ου τετάρτου, ο Α1 κάνει αντιαθλητικό σφάλµα
στον Β1. Πριν την έναρξη της δίλεπτης ανάπαυσης ο Β1 θα εκτελέσει τις
δύο (2) ελεύθερες βολές και το 2ο τέταρτο θα επαναρχίσει σύµφωνα µε το
βελάκι της εναλλασσόµενης κατοχής.
2. Ταυτόχρονα µε τη λήξη του 3ου τετάρτου, ο Α1 κάνει αντιαθλητικό σφάλµα
στον Β1. Πριν την έναρξη της δίλεπτης ανάπαυσης ο Β1 θα εκτελέσει τις
δύο (2) ελεύθερες βολές και το 4ο τέταρτο θα επαναρχίσει µε επαναφορά
για την οµάδα Β από τη γραµµή επαναφοράς στο εµπρός της γήπεδο, µε
νέα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα.
3. Μετά τη λήξη του 2ου τετάρτου, ο Β3 απωθεί τον Α3 και καταλογίζεται
αντιαθλητικό σφάλµα κατά του Β3. Οι δύο (2) ελεύθερες βολές θα
εκτελούνται άµεσα και κατόπιν θα ξεκινά η ανάπαυλα του ηµιχρόνου.
4. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και ενώ η µπάλα είναι στον αέρα,
µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Β1. Εάν το σουτ του Α1 µπει στο καλάθι,
αυτό θα µετρήσει.
Μετά την εκτέλεση της ελεύθερης βολής από
οποιοδήποτε παίκτη της Α οµάδας για την τεχνική ποινή, το παιχνίδι θα
επαναρχίσει µε επαναφορά για την οµάδα Β από οποιοδήποτε σηµείο πίσω
από την τελική γραµµή.
5. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και ενώ η µπάλα είναι στον αέρα,
µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Β1. Το σουτ του Α1 είναι άστοχο. Μετά
την εκτέλεση της ελεύθερης βολής από οποιοδήποτε παίκτη της Α οµάδας
για την τεχνική ποινή, το παιχνίδι θα επαναρχίσει µε επαναφορά για την
οµάδα Β από οποιοδήποτε σηµείο πίσω από την τελική γραµµή.
6. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και ενώ η µπάλα είναι στον αέρα,
µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Α2. Εάν το σουτ του Α1 µπει στο καλάθι,
αυτό θα µετρήσει.
Μετά την εκτέλεση της ελεύθερης βολής από
οποιοδήποτε παίκτη της Β οµάδας για την τεχνική ποινή του Α2, το
παιχνίδι θα επαναρχίσει µε επαναφορά για την οµάδα Β από οποιοδήποτε
σηµείο πίσω από την τελική γραµµή.
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7. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και ενώ η µπάλα είναι στον αέρα,
µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Β1. Το σουτ του Α1 είναι άστοχο. Μετά
την εκτέλεση της ελεύθερης βολής από οποιοδήποτε παίκτη της A οµάδας
για την τεχνική ποινή, το παιχνίδι θα επαναρχίσει µε τη διαδικασία της
εναλλασσόµενης κατοχής.
8. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και ενώ η µπάλα είναι στον αέρα,
µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον γιατρό της οµάδας Β. Οποιοδήποτε
παίκτη της Α οµάδας θα εκτελέσει µία (1) ελεύθερη βολή για την τεχνική
ποινή του γιατρού της οµάδας Β, το σουτ του Α1 αν είναι επιτυχηµένο θα
µετρήσει και το παιχνίδι θα επαναρχίσει µε επαναφορά για την οµάδα Β
από οποιοδήποτε σηµείο πίσω από την τελική γραµµή.
9. Ο Α3 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και ενώ η µπάλα είναι στον αέρα,
µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον γιατρό της οµάδας Α. Οποιοδήποτε
παίκτη της Β οµάδας θα εκτελέσει µία (1) ελεύθερη βολή για την τεχνική
ποινή του γιατρού της οµάδας Α. Εάν το σουτ του Α1 δεν µπει στο καλάθι,
το παιχνίδι θα επαναρχίσει µε τη διαδικασία της εναλλασσόµενης κατοχής.
10.
Ο Α1 έχει τη µπάλα στα χέρια του στην προσπάθειά του για καλάθι
(act of shooting) όταν µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Β1. Οποιοδήποτε
παίκτη της Α οµάδας θα εκτελεί µια (1) ελεύθερη βολή για την τεχνική
ποινή, το σουτ του Α1, αν µπει, θα µετρήσει και το παιχνίδι θα επαναρχίσει
µε επαναφορά για την οµάδα Β από οποιοδήποτε σηµείο πίσω από την
τελική γραµµή.
11.
Ο Α1 έχει τη µπάλα στα χέρια του στην προσπάθειά του για καλάθι
(act of shooting) όταν µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Β1. Οποιοδήποτε
παίκτη της Α οµάδας θα εκτελεί µια (1) ελεύθερη βολή για την τεχνική
ποινή, εάν το σουτ του Α1 δεν µπει στο καλάθι, το παιχνίδι θα επαναρχίσει
σύµφωνα µε το βελάκι της εναλλασσόµενης κατοχής.
12.
Ο Α1 έχει τη µπάλα στα χέρια του στην προσπάθειά του για καλάθι
(act of shooting) όταν µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Α2. Οποιοδήποτε
παίκτης της Β οµάδας θα εκτελεί µια (1) ελεύθερη βολή για την τεχνική
ποινή του Α2. Εάν το σουτ του Α1 µπει στο καλάθι, θα µετρήσει.
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13.
Ο Α1 έχει τη µπάλα στα χέρια του στην προσπάθειά του για καλάθι
(act of shooting) όταν µία τεχνική ποινή χρεώνεται στον Α2. Οποιοδήποτε
παίκτης της Β οµάδας θα εκτελεί µια (1) ελεύθερη βολή για την τεχνική
ποινή του Α2. Εάν το σουτ του Α1 δεν µπει στο καλάθι, το παιχνίδι θα
επαναρχίσει µε επαναφορά για την οµάδα Α από το πλησιέστερο σηµείο
που βρισκόταν η µπάλα όταν συνέβη η τεχνική ποινή.
14.
Αµέσως µετά που ήχησε η κόρνα της λήξης για το τέλος του 1ου
τετάρτου, ο Α1 χρεώνεται µε τεχνική ποινή. Πριν την έναρξη του 2ου
τετάρτου, οποιοσδήποτε παίκτης της Β οµάδας θα εκτελεί
µία (1)
ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί το rebound. Η οµάδα που είναι
εντεταλµένη στην επόµενη εναλλασσόµενη κατοχή, θα ξεκινά το 2ο
τέταρτο µε επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραµµής, µε 24’’
στη συσκευή των 24άρων.
15.
Με 1:53 sec να αποµένουν στο χρονόµετρο του παιχνιδιού στο 4ο
τέταρτο, ο Α1 που θα επαναφέρει την µπάλα, την έχει στα χέρια του ή στη
διάθεσή του για επαναφορά από εκτός ορίων όταν ο Β2 κάνει φάουλ στον
Α2 στον αγωνιστικό χώρο. Ένα απλό σφάλµα σε βάρος του Β2 θα
καταλογίζεται.
16.
Με 0:53 sec να αποµένουν στο χρονόµετρο του παιχνιδιού 4ο στο
τέταρτο, ο Α1 έχει τη µπάλα στα χέρια του ή στη διάθεσή του για
επαναφορά από εκτός ορίων όταν ο Α2 κάνει φάουλ στον Β2 στον
αγωνιστικό χώρο και ένα σφάλµα καταλογίζεται στον Α2. Το φάουλ του Α2
θα καταλογίζεται ως αντιαθλητικό καθώς συνέβη στο τελευταίο δίλεπτο
του παιχνιδιού.
17.
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 κάνει φάουλ (όχι ‘σκληρό’) µε
τον Α2 στον αγωνιστικό χώρο, που είναι έτοιµος να δεχθεί τη µπάλα. Ένα
σφάλµα αντιαθλητικό θα καταλογίζεται στον Β2 καθώς συνέβη στο
τελευταίο δίλεπτο του παιχνιδιού.
18.
Με 1:12 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 κάνει φάουλ στον Α2 σε µια
διαφορετική περιοχή του αγωνιστικού χώρου, από αυτή που γίνεται η
επαναφορά. Ένα απλό σφάλµα του Β2 θα καταλογίζεται κατά του Α2.
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19.
Ο Α1 ντριµπλάρει προς το αντίπαλο καλάθι σε εξέλιξη αιφνιδιασµού
και δεν υπάρχει κανείς αµυνόµενος παίκτης µεταξύ του Α1 και του
αντίπαλου καλαθιού. Ο Β1 προκαλεί παράνοµη επαφή στον Α1 από πίσω
και ένα απλό σφάλµα καταλογίζεται, καθώς η επαφή που προκάλεσε ο Β1
δεν ήταν σκληρή.
20.
Τελειώνοντας τον αιφνιδιασµό του και πριν ο Α1 να έχει τη µπάλα
στα χέρια του για να ξεκινήσει την προσπάθεια για καλάθι (act of shooting)
ο Β1 έρχεται σε επαφή µε τον βραχίονα του Α1 από πίσω, προσπαθώντας
να κλέψει τη µπάλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως αντιαθλητικό σφάλµα
αυτή την ενέργεια του Β1.
21.
Ένα λάθος στην ορθή τήρηση της κύλισης ή µη του χρονοµέτρου
του παιχνιδιού, µπορεί να διορθωθεί από τους διαιτητές οποιαδήποτε
στιγµή πριν ο πρώτος διαιτητής (crew chief) υπογράψει το φύλλο αγώνος.
22.
Με 0:07 δευτερόλεπτα να αποµένουν στο χρονόµετρο του παιχνιδιού
και µε το σκορ Α οµάδα 76 – Β οµάδα 76, η οµάδα Α έχει επαναφορά στο
δικό της εµπρός γήπεδο. Μετά που η µπάλα έχει αγγίξει ένα παίκτη στον
αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι ξεκινά µε καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων.
Μετά από 4 δευτερόλεπτα, ο Α1 σηµειώνει καλάθι (σκοράρει), ταυτόχρονα
µε τον ήχο της λήξης του παιχνιδιού. Το καλάθι δεν θα µετρήσει, το
χρονόµετρο του παιχνιδιού θα επανέλθει στα 7 δευτερόλεπτα και η φάση
θα επαναληφθεί µε επαναφορά 7 δευτερολέπτων για την οµάδα Α.
23.
Ο Β1 χρεώνεται µε σφάλµα κατά του Α1 σε επιτυχηµένη του
προσπάθεια για καλάθι. Ο Α1 κατόπιν χρεώνεται µε τεχνικό σφάλµα.
Οποιοσδήποτε παίκτης της οµάδας Β θα εκτελεί τη µια (1) ελεύθερη βολή
της τεχνικής ποινής και κατόπιν ο Α1 θα εκτελεί τη βολή για το σφάλµα
που του έγινε.
24.
Ο Β1 χρεώνεται µε σφάλµα κατά του Α1 σε επιτυχηµένη του
προσπάθεια για καλάθι. Τη στιγµή που η µπάλα βρίσκεται στα χέρια του Α1
για την εκτέλεση της ελεύθερης βολής, ένα τεχνικό σφάλµα χρεώνεται
στον ίδιο, τον Α1. Οποιοσδήποτε παίκτης της οµάδας Β θα εκτελεί τη µια
(1) ελεύθερη βολή της τεχνικής ποινής και κατόπιν ο Α1 θα εκτελεί τη
βολή για το σφάλµα που του έγινε.
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