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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΙΟΣ 2020
1. Ο Β1 κάνει φάουλ στον Α1 στην προσπάθειά του για καλάθι. Μετά το φάουλ, με
τον Α1 ναι είναι ακόμη σε προσπάθεια για σουτ, ο Β2 κάνει φάουλ στον Α1. O Α1
θα εκτελέσει 4 ελεύθερες βολές καθώς και τα δύο σφάλματα γίνανε ενώ ο Α1
ήταν σε προσπάθεια για καλάθι (act of shooting).
2. Ο Β1 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα στον Α1. Μετά το σφάλμα, τεχνικές
ποινές χρεώνονται κατά των head προπονητών Α και Β. Όλες οι ποινές
σφαλμάτων θα καταχωρούνται και θα εκτελούνται με τη σειρά που έγιναν.
3. Ο Β1 χρεώνεται με σφάλμα κατά του Α1 σε επιτυχημένη του προσπάθεια για
καλάθι. Ο Α1 κατόπιν χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα. Πρώτα θα εκτελείται η
ελεύθερη βολή λόγω της τεχνικής ποινής, από οποιονδήποτε παίκτη της Β ομάδας
και κατόπιν μία ελεύθερη βολή από τον Α1.
4. Ο Β1 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα στον Α1 σε επιτυχημένη προσπάθεια για
καλάθι. Κατόπιν, ο Α1 κατόπιν χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα. Οι εκατέρωθεν
βολές για το αντιαθλητικό και για την τεχνική ποινή, θα ακυρώνονται.
5. Ο Β1 σπρώχνει τον Α1 και χρεώνεται με προσωπικό σφάλμα, 3ο ομαδικό της
ομάδας Β σε αυτό το τέταρτο. Ο Α1 στη συνέχεια χρεώνεται με αντιαθλητικό
σφάλμα για κτύπημα του στον Β1 με τους αγκώνες του. Ο Β1 θα επιχειρήσει 2
ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να διεκδικεί το ριμπάουντ.
6. Ο Β1 κάνει φάουλ στον ντριμπλέρ Α1, 3ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β σε αυτό
το τέταρτο. Μετά από αυτό ο Α1 πετά τη μπάλα στο σώμα (χέρια, πόδια, στήθος
κ.λπ) του Β1. Αυτή η κατάσταση αποτελεί περίπτωση διπλού σφάλματος.
7. Ο Β1 κάνει φάουλ στον ντριμπλέρ Α1. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό σφάλμα της
ομάδας Β σε αυτό το τέταρτο. Μετά από αυτό ο Α1 πετά τη μπάλα από μικρή
απόσταση απευθείας στο πρόσωπο του Β1 (κεφάλι). Αυτή η κατάσταση αποτελεί
περίπτωση διπλού σφάλματος.
8. Ο Β1 κάνει φάουλ στον ντριμπλέρ Α1, το 3ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β σε
αυτό το τέταρτο. Μετά από αυτό ο Α1 πετά τη μπάλα από μικρή απόσταση
απευθείας στο πρόσωπο του Β1 (κεφάλι). Η ενέργεια του Α1 θα τιμωρείται με
τεχνική ποινή, η οποία και θα εκτελείται.
9. Ο Β1 κάνει φάουλ στον ντριμπλέρ Α1. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό σφάλμα της
ομάδας Β σε αυτό το τέταρτο. Μετά από αυτό ο Α1 πετά τη μπάλα στο σώμα
(χέρια, πόδια, στήθος κ.λπ) του Β1 και για αυτή του την ενέργεια οι διαιτητές τον
χρεώνουν με τεχνική ποινή.
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10.Με 8’’ στη συσκευή των 24άρων, ο Β1 στο δικό του πίσω γήπεδο χρεώνεται με
σφάλμα στον Α1, 4ο ομαδικό της ομάδας Β. Μετά από αυτό ο Β2 χρεώνεται με
τεχνική ποινή, 5ο ομαδικό σφάλμα της Β σε αυτό το τέταρτο. Οποιοσδήποτε
παίκτης της ομάδας Α θα εκτελεί μια 1 ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί
το ριμπάουντ. Μετά την ελεύθερη βολή το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά
για την ομάδα Α από το πλησιέστερο σημείο που συνέβη το σφάλμα του Α1. Η
ομάδα Α θα έχει 14’’ στη συσκευή των 24άρων.
11.Με 8’’ στη συσκευή των 24άρων, ο Β1 στο δικό του πίσω γήπεδο χρεώνεται με
σφάλμα στον Α1, 5ο ομαδικό της ομάδας Β. Μετά από αυτό ο Β2 χρεώνεται με
τεχνική ποινή, 6ο ομαδικό σφάλμα της Β σε αυτό το τέταρτο. Οποιοσδήποτε
παίκτης της ομάδας Α θα εκτελεί μια 1 ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικεί
το ριμπάουντ. Κατόπιν, ο Α1 θα εκτελεί 2 ελεύθερες βολές και το παιχνίδι θα
συνεχίζεται όπως μετά την εκτέλεση οποιασδήποτε τελευταίας ελεύθερης βολής.
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