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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
1. Κατά την προσπάθεια του Α3 για καλάθι η μπάλα βρίσκεται στον αέρα όταν ηχεί η
κόρνα για το χρονόμετρο των 24’’. Ο Β2 τότε χρεώνεται με σφάλμα στον Α2 και
αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό σφάλμα για τη Β ομάδα. Η μπάλα δεν αγγίζει τη
στεφάνη. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Α με 14’’ στο
χρονόμετρο.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 29/50-30(C)
2. Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1, είναι το τέταρτο ομαδικό σφάλμα της ομάδας
Β. Ο Α1 εσφαλμένα εκτελεί 2 ελεύθερες βολές και το παιχνίδι συνεχίζεται. Μετά
τις επιτυχημένες ελεύθερες βολές ο Β2 υποδέχεται τη μπάλα από
επαναφορά,ντριπλάρει και σκοράρει. Το λάθος γίνεται αντιληπτό τι στιγμή που
παίκτης της ομάδας Α έχει τη μπάλα στη διάθεση του για επαναφορά από την
τελική γραμμή. Το καλάθι του Β2 θα μετρήσει και το σφάλμα δεν είναι πλέον
διορθώσιμο.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 44-2(B)

3. Με 0:47 να απομένουν για τη λήξη του τέταρτου τετάρτου, η μπάλα βγαίνει εκτός
ορίων. Η ομάδα Α που δικαιούται την κατοχή της μπάλας παίρνει timeout. Οι
διαιτητές είναι αβέβαιοι για τον παίκτη που άγγιξε τελευταίος τη μπάλα πριν αυτή
καταλήξει εκτός ορίων. Αυτή είναι μία περίπτωση IRS, οι διαιτητές μπορούν να
συμβουλευτούν το IRS κατά τη διάρκεια του timeout.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 46-23
4. Κατά την προσπάθεια για καλάθι από τον Α1, η μπάλα περιστρέφεται στη στεφάνη
με ένα ελάχιστο μέρος της να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της στεφάνης όταν
ο Β1 αγγίζει τη μπάλα. Αυτή είναι μία περίπτωση παρεμβολής.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 31-21
5. Ταυτόχρονα με τον ήχο της κόρνας για τη λήξη του πρώτου τετάρτου, ο Β1
χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα στον Α1. Η ομάδα Α έχει το δικαίωμα
επαναφοράς της μπάλας για την έναρξη του δεύτερου τετάρτου λόγω
εναλλασσόμενης κατοχής. Ο Α1 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές χωρίς να
συμμετέχει κανένας παίκτης στη διαδικασία αναπήδησης και χωρίς υπολειπόμενο
χρόνο στο χρονόμετρο. Αμέσως μετά τη διακοπή, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με
επαναφορά για την ομάδα Α στο μπροστά της γήπεδο με 14’’ για να εκτελέσει
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επίθεση. Η ομάδα Α δε θα χάσει το δικαίωμα κατοχής της μπάλας στην επόμενη
κατάσταση εναλλασσόμενης κατοχής.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 12-5
6. Ο Α1 τελειώνει την ντρίπλα του. Πριν μεταβιβάσει τη μπάλα σε κάποιο συμπαίκτη
του, την τοποθετεί ανάμεσα στους μηρούς του και προσποιείται πάσα. Αυτή είναι
μία παράβαση.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 13-2
7. Ο Α1 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα στον Β1 κατά την διακοπή μεταξύ
πρώτου και δεύτερου τετάρτου. Ο Β1 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές χωρίς τη
συμμετοχή παικτών στη διαδικασία αναπήδησης πριν την έναρξη του δεύτερου
τετάρτου. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Β ιππαστί από
την προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας
με 24’’ για να εκτελέσει επίθεση. Η κατεύθυνση του βέλους εναλλασσόμενης
κατοχής θα μείνει ίδια.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 17-26
8. Κατά τη έναρξη του τρίτου τετάρτου, ο Α1 εκτελεί την επαναφορά και πασάρει
στον Α2 ο οποίος δεν μπορεί να την κρατήσει και αγγίζει τη μπάλα πριν καταλήξει
εκτός ορίων στο μπροστά γήπεδο της Α ομάδας. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με
επαναφορά για την ομάδα Β στο πίσω της γήπεδο με 24’’ για να εκτελέσει
επίθεση.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 17-22(B)
9. Ο Α1 επαναφέρει τη μπάλα και πασάρει πάνω από τη στεφάνη όταν ο Β1 αγγίζει
τη μπάλα περνώντας κάτω από τη στεφάνη και δια μέσω αυτής. Αυτή είναι μία
παράβαση. Στην ομάδα Α θα δοθεί επαναφορά της μπάλας από την προέκταση
της γραμμής εκτέλεσης ελευθέρων βολών.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 17-28
10.Αφού έχει χρεωθεί με το πέμπτο του προσωπικό σφάλμα, ο Α1 ειδοποιείται πως
δεν έχει πλέον το δικαίωμα να αγωνιστεί. Ο Α1 αργότερα εισέρχεται ως αλλαγή
στο παιχνίδι. Η παράνομη συμμετοχή του Α1 ανακαλύπτεται αφού έχει σκοράρει
καλάθι. Το καλάθι είναι έγκυρο και ο προπονητής της ομάδας Α θα χρεωθεί με
τεχνικό σφάλμα που θα γραφεί ως «Β1»
ΣΩΣΤΟ-OBRI 36-12(A)
11.Ο Β2 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα στον Α1 κατά τη διάρκεια προσπάθειας
του τελευταίου για καλάθι 3 πόντων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ελεύθερης
βολής η μπάλα εγκλωβίζεται μεταξύ στεφάνης και ταμπλό. Η ελεύθερη βολή
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λογίζεται ως μη επιτυχημένη και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την
ομάδα που θα δικαιούται βάσει εναλλασσόμενης κατοχής.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 12-16(A)
12.Ο Α1 εκτελεί επαναφορά από εκτός ορίων παραδίδοντας χέρι με χέρι την μπάλα
στον Α2 που βρίσκεται εντός ορίων αγωνιστικού χώρου. Ο Α2 έχει διαπράξει
παράβαση.
ΛΑΘΟΣ -OBRI 17-6
13.Ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του κατά τη διάρκεια προσπάθειας του για καλάθι 2
πόντων διεισδύοντας προς τη ρακέτα. Κατά τη συνεχόμενη κίνηση του, ο Β1
διαπράττει σφάλμα στον Α1 και αμέσως μετά ο Α1 διαπράττει παράβαση βημάτων
και η μπάλα εισέρχεται στο καλάθι. Το καλάθι δε μετράει και η ομάδα Α θα έχει
την κατοχή με επαναφορά στο μπροστά της γήπεδο από τη προέκταση της
γραμμής εκτέλεσης ελευθέρων βολών.
ΛΑΘΟΣ -OBRI 25-6
14.Ο Α3 πασάρει τη μπάλα πίσω από τη γραμμή των 6.75 και η μπάλα εισέρχεται
απευθείας στο καλάθι. Στην ομάδα Α θα πιστωθούν 2 πόντοι.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 16-5
15.Η ομάδα Α έχει την επαναφορά της μπάλας με 0:00.2 να απομένουν στο
χρονόμετρο. Ο Α3 υποδέχεται τη μπάλα, την πιάνει και επιχειρεί προσπάθεια.
Καθώς η μπάλα έχει απελευθερωθεί από τον Α3 ηχεί η κόρνα λήξης. Οι διαιτητές
θεωρούν ότι η προσπάθεια είναι εμπρόθεσμη. Το καλάθι, αν μπει, θα μετρήσει.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 16-8(B)
16.Ο Α1 κάνει χρήση ντρίπλας και σταματά νόμιμα. Τότε, χάνει την ισορροπία του
και χωρίς να μετακινήσει το σταθερό του πόδι ακουμπά τον αγωνιστικό χώρο με
τη μπάλα κρατώντας την στα χέρια του. Αυτή δεν είναι μία περίπτωση
παράβασης.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 24-5(A)
17.Η ομάδα Α έχει την κατοχή της μπάλας για 17’’. Ο Α2 πασάρει τη μπάλα στον Α4
και η μπάλα κινείται πάνω από την πλάγια γραμμή. Ο Β1 προσπαθεί να πιάσει τη
μπάλα πηδώντας από σημείο εντός ορίων του αγωνιστικού χώρου και καθώς
βρίσκεται στον αέρα πάνω από την πλάγια γραμμή χτυπά τη μπάλα και με τα 2
του χέρια επιστρέφοντας την στον αγωνιστικό χώρο όπου την πιάνει ο Α4. Το
χρονόμετρο επίθεσης θα ρυθμιστεί στα 24 δευτερόλεπτα.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 14-3(C)
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18.Κατά την προσπάθεια του Α1 για καλάθι η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη. Ο Α2
πηδά πιάνει τη μπάλα και έπειτα πέφτει πάνω στον Β1, ο οποίος βρίσκεται στα
νόμιμη θέση άμυνας σε επαφή με το ημικύκλιο μη καταλογισμού επιθετικού
σφάλματος. Αυτή είναι μία περίπτωση επιθετικού σφάλματος από τον Α2.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 33-4
19.Ο Β1 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα για χτύπημα με τον αγκώνα στον Α1. Οι
διαιτητές είναι αβέβαιοι για το αν ο Β1 χτύπησε τον Α1 κουνώντας τον αγκώνα
του. Το σύστημα IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του
παιχνιδιού για τη λήψη απόφασης σε μία τέτοια περίπτωση. Αν το ριπλέι δείξει ότι
δεν υπήρξε επαφή, το σφάλμα του Β1 θα αλλάξει σε τεχνικό σφάλμα.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 46-10
20.Ο Β1 διαπράττει ένα σφάλμα με το σώμα στον Α1 που είχε τον έλεγχο της
μπάλας. Οι διαιτητές είναι αβέβαιοι αν το σφάλμα πρέπει να αναβαθμιστεί σε
αντιαθλητικό σφάλμα (C3) οπότε αποφασίζουν να συμβουλευτούν το IRS. Το
ριπλέι δείχνει ότι ο Α1 ήταν υπαίτιος για την επαφή πέφτοντας πάνω στον Β1. Οι
διαιτητές μπορούν να αλλάξουν την αρχική τους απόφαση και να χρεώσουν
επιθετικό σφάλμα στον Α1.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 46-13
21.Ο Α1 και ο Β1 χτυπούν με γροθιές ο ένας τον άλλον ακολουθούμενοι από κι
άλλους παίκτες που παίρνουν μέρος στην συμπλοκή. Μετά από κάποια λεπτά οι
διαιτητές έχουν αποκαταστήσει την τάξη. Αυτή είναι μια περίπτωση που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το IRSσε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του παιχνιδιού.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 46-21
22.Ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του σε προσπάθεια για καλάθι όταν ένα τεχνικό
σφάλμα χρεώνεται στον Β1. Ο Α1 ολοκληρώνει την προσπάθεια του και η μπάλα
καταλήγει στο καλάθι. Το καλάθι θα μετρήσει. Μετά την ελεύθερη βολή που θα
εκτελεστεί από οποιονδήποτε παίκτη της ομάδας , το παιχνίδι θα συνεχιστεί με
επαναφορά από το πλησιέστερο σημείο από όπου βρισκόταν η μπάλα όταν
σφυρίχτηκε το τεχνικό σφάλμα.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 36-49(A)
23.Με 7 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο αγώνα, ο Β1 στο πίσω γήπεδο
της ομάδας του εσκεμμένα κλωτσά τη μπάλα. Μετά την παράβαση, το
χρονόμετρο των 24άρων θα απενεργοποιηθεί.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 29/50-55
24.Οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ένας από τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο δεν
ανήκει στους παίκτες που δηλώθηκαν από τον προπονητή της ομάδας στην
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αρχική πεντάδα. Αυτό συμβαίνει μετά την έναρξη του αγώνα. Ο παίκτης δεν
μπορεί πια να αντικατασταθεί και ένα τεχνικό σφάλμα χρεώνεται στον προπονητή
της ομάδας το οποίο αναγράφεται στο φύλλο αγώνα ως «Β1»
ΛΑΘΟΣ-OBRI 7-4(B)
25.Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και κατά
το ριμπάουντ γίνεται κατάσταση εμπλοκής μεταξύ των Α2 και Β2. Το βέλος
εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει την ομάδα Α. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με
επαναφορά για την ομάδα Α από το πλησιέστερο σημείο όπου έγινε η κατάσταση
εμπλοκής και το χρονόμετρο των 24άρων θα ρυθμιστεί στα 14’’.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 29/50-42
26.Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 όταν η κόρνα του χρονομέτρου αγώνα ηχεί για
τη λήξη του τρίτου τετάρτου. Αυτό είναι το έκτο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β
στο τρίτο τέταρτο. Αντί του Α1, ο Α2 εκτελεί τις ελεύθερες βολές. Το σφάλμα
ανακαλύπτεται από τους διαιτητές όταν ο Α2 εκτελεί επιτυχημένα την πρώτη
ελεύθερη βολή. Το ζεύγος των ελευθέρων βολών θα ακυρωθεί. Το τέταρτο
τέταρτο θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Β ιππαστί από την προέκταση
της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Η κατεύθυνση
του βέλους εναλλασσόμενης κατοχής παραμένει ως έχει.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 44-7
27.Ο Α1 και ο Β1 βρίσκονται στον αέρα έχοντας σταθερά τα χέρια τους στη μπάλα,
όταν κατά την προσγείωση τους ο Α1 πατά με το ένα πόδι στην πλάγια γραμμή.
Αυτή είναι μία κατάσταση εμπλοκής.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 12-8
28.Μετά από καλάθι της ομάδας Α στο πρώτο τέταρτο και με το χρονόμετρο αγώνα
να κυλά, η ομάδα Β εσκεμμένα καθυστερεί τη διαδικασία επαναφοράς. Η μπάλα
θα θεωρηθεί ζωντανή όταν ο διαιτητής παραδώσει τη μπάλα για επαναφορά.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 14-2
29.Με 1:20 να απομένει για τη λήξη του τέταρτου τετάρτου, ο Α1 ντριπλάρει στο
μπροστά γήπεδο του όταν ο Β1 κτυπά (tap) τη μπάλα στο πίσω γήπεδο της
ομάδας Α, όπου ο Α4 ξεκινά να ντριπλάρει. Ο Β3 κτυπά τη μπάλα και τη στέλνει
εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α με 6 δευτερόλεπτα να απομένουν στο
χρονόμετρο 24άρων. Η ομάδα Α παίρνει timeout. Ανεξάρτητα από όπου θα
επιλέξει ο προπονητής της ομάδας Α να γίνει η επαναφορά της μπάλας, η ομάδα Α
θα έχει 6 δευτερόλεπτα για επίθεση.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 17-15
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30.Με 4 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο αγώνα, ο Α1 πασάρει τη μπάλα σε συμπαίκτη
του και η μπάλα χτυπά στη στεφάνη όπου επιτίθεται η A ομάδα. Τότε ο Β1 αγγίζει
τη μπάλα και τη στέλνει εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α. Η ομάδα Α
θα έχει την επαναφορά με 14’’ για επίθεση.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 29/50-38
31.Με 0:24 να απομένει για τη λήξη του δεύτερου τετάρτου, ο Β1 διαπράττει
σφάλμα στον Α1 ο οποίος θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Όταν η μπάλα
βρίσκεται στα χέρια του Α1 για την πρώτη ελεύθερη βολή, οι διαιτητές είναι
αβέβαιοι για τον αν είναι ο Α1 ο σωστός παίκτης για την εκτέλεση των βολών.
Αυτή είναι μία κατάσταση IRSσε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του παιχνιδιού,
αρκεί να το συμβουλευτούν πριν η μπάλα φύγει από τα χέρια του παίκτη για την
εκτέλεση της ελεύθερης βολής.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 46-20
32.Ο Α1 εκτελεί την τελευταία του ελεύθερη βολή. Η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη
όταν ο Β1 προσπαθεί κτυπώντας (tap) να απομακρύνει τη μπάλα, όμως η μπάλα
καταλήγει στο καλάθι. Αυτή είναι μία νόμιμη ενέργεια και στην ομάδα Α θα
πιστωθεί 1 πόντος.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 31-6
33.Με 1:09 να απομένει στο χρονόμετρο αγώνα για τη λήξη του τέταρτου τετάρτου
και 12 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των 24άρων, ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια
του για επαναφορά στο μπροστά γήπεδο του. Ο Β1 κινεί τα χέρια του στο νοητό
χώρο πάνω από την πλάγια γραμμή για να μπλοκάρει την επαναφορά της μπάλας.
Ο διαιτητής χρεώνει με τεχνικό σφάλμα τον Β1. Μετά την εκτέλεση της
ελεύθερης βολής, η ομάδα Α θα έχει την επαναφορά της μπάλας στο πλησιέστερο
σημείο όπου σφυρίχτηκε το τεχνικό σφάλμα με 12’’ για επίθεση.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 36-41
34.Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο μπροστά της γήπεδο όταν η μπάλα
αγγίζεται ταυτόχρονα από τους Α1 και Β1. Η μπάλα καταλήγει στο πίσω γήπεδο
της ομάδας Α όπου αγγίζεται πρώτα από τον Α5. Αυτή είναι μία νόμιμη ενέργεια.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 30-12
35.Ο Α1 στέκεται με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο της ομάδας του κοντά στην
κεντρική γραμμή και επιχειρεί σκαστή πάσα στον Α2 ο οποίος στέκεται και αυτός
με τα δύο πόδια στοπίσω γήπεδο της ομάδας του κοντά στην κεντρική γραμμή.
Κατά την μεταβίβαση, η μπάλα αγγίζει το μπροστά γήπεδο πριν την αγγίξει ο Α2.
Αυτή είναι μία νόμιμη ενέργεια και η ομάδα Α έχει νέα 8 δευτερόλεπτα για να
περάσει την κεντρική γραμμή από τη στιγμή που ο Α2 άγγιξε τη μπάλα στο πίσω
γήπεδο της ομάδας του.
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ΣΩΣΤΟ-OBRI 30-10
36.Ο προπονητής της ομάδας Β ζητά timeout. Ο Α1 χρεώνεται με αντιαθλητικό
σφάλμα στον Β1 και αμέσως ο Α2 χρεώνεται ένα τεχνικό σφάλμα. Η ομάδα Β
παίρνει άμεσα το timeout. Μετά το timeout, οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β
θα εκτελέσει μία ελεύθερη βολή χωρίς να συμμετέχει κανένας παίκτης στη
διαδικασία αναπήδησης. Ο Β1 θα εκτελέσει 2 βολές χωρίς να συμμετέχει κανένας
παίκτης στη διαδικασία αναπήδησης. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά της
μπάλας από το σημείο επαναφοράς στην πλάγια γραμμή στο μπροστά γήπεδο της
ομάδας Β και το χρονόμετρο των 24άρων θα ρυθμιστεί στα 14’’.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 18/19-26
37.Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την απομάκρυνση σοβαρά τραυματισμένου παίκτη
από τον αγωνιστικό χώρο όταν , κατά την άποψη του ιατρού αγώνα, η
απομάκρυνση θεωρείται επικίνδυνη για τον παίκτη.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 5-3
38.Ο έλεγχος της μπάλας από μία ομάδα ξεκινά όταν ο παίκτης της ομάδας αυτής
έχει τον έλεγχο μίας ζωντανής μπάλας κρατώντας τη ή ντριπλάρωντας τη ή
έχοντας τη στη διάθεση του για επαναφορά ή για εκτέλεση ελεύθερης βολής
ΣΩΣΤΟ-OBRI 14-1
39.Έχοντας τη μπάλα στη διάθεση του για επαναφορά, ο Α1 πασάρει από το μπροστά
γήπεδο της ομάδας του στον Α2 ωστόσο η μπάλα καταλήγει εκτός ορίων δίχως να
την αγγίξει κανείς. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Β από
το ίδιο σημείο επαναφοράς και με 24’’ για επίθεση.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 17-34(C)
40.Με 0:38 να απομένει για την λήξη του τελευταίου τετάρτου, ο Α1 βρίσκεται σε
προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει το ταμπλό πάνω από το ύψος της
στεφάνης και τότε αγγίζεται από τον Β1. Ο διαιτητής αποφασίζει ότι η ενέργεια
του Β1 είναι νόμιμη και δεν σφυρίζει παράβαση παρεμβολής. Το σύστημα
IRSμπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη παράβαση στα
2 τελευταία λεπτά του τελευταίου τετάρτου.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 46-8
41.Ο Α1 φαίνεται να έχει να τραυματιστεί στον αστράγαλο και το παιχνίδι έχει
σταματήσει. Ο ιατρός της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο όταν ο Α1
έχει ήδη ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ο Α1 μπορεί να παραμείνει και να
αγωνιστεί.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 5-2(B)
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42.Η μπάλα είναι στον αέρα κατά τη προσπάθεια του Α1 για καλάθι όταν ηχεί η
κόρνα του χρονομέτρου των 24άρων και η μπάλα σφηνώνει μεταξύ ταμπλό και
στεφάνης. Ανεξάρτητα από ποια ομάδα δικαιούται
την επόμενη περίπτωση
εναλλασσόμενης κατοχής, αυτή είναι πάντα μία περίπτωση παράβασης των 24’’.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 12-15
43.Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη, ο Β1
αγγίζει τη μπάλα και ο Α2 κτυπά (tap) τη μπάλα. Αφού προσπαθεί να την
κερδίσει, 2 δευτερόλεπτα αργότερα την πιάνει και με τα 2 του χέρια. Το
χρονόμετρο των 24άρων θα ρυθμιστεί στα 14’’ μόλις ο Α2 κτυπά (tap) τη μπάλα
σε οποιοδήποτε σημείο του αγωνιστικού χώρου.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 29/50-36
44.Λίγο μετά τη λήξη του πρώτου τετάρτου, ο Α6 ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο ως
αναπληρωματικός παίκτης χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα. Πριν την έναρξη του
δεύτερου τετάρτου, οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα εκτελέσει μία
ελεύθερη βολή χωρίς να συμμετέχει κανένας παίκτης στη διαδικασία αναπήδησης.
Η ομάδα, την οποία δείχνει το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής, θα έχει στη
διάθεση της τη μπάλα για επαναφορά στο σημείο επαναφοράς στο μπροστά της
γήπεδο με 14’’ για επίθεση. Η κατεύθυνση του βέλους εναλλασσόμενης κατοχής
δε θα αλλάξει.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 36-51(OBR 4.1.4)
45.Με 0:37 να απομένει για τη λήξη του τέταρτου τετάρτου, ο Α1 βρίσκεται κοντά
στην πλάγια γραμμή και πασάρει στον Α2. Κατά τη μεταβίβαση, ο Β1 κτυπά (tap)
τη μπάλα και τη στέλνει εκτός ορίων. Ο προπονητής της ομάδας Β διαμαρτύρεται
ότι ο Α1 βρισκόταν ήδη εκτός ορίων όταν πάσαρε τη μπάλα στον Α2.Αυτή είναι
μία περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IRS.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 46-22
46.Ο Α1 διαπράττει παράβαση βημάτων. Εξοργισμένος, επιτίθεται λεκτικά στον
διαιτητή και χρεώνεται με σφάλμα αποβολής. Το σφάλμα αποβολής θα χρεωθεί
στον ίδιο και θα γραφεί ως “D2”.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 38-4
47.Ο Α1 χρεώνεται με το πέμπτο προσωπικό του σφάλμα. Καθώς κατευθύνεται προς
τον πάγκο της ομάδας του, χρεώνεται με σφάλμα αποβολής για λεκτική επίθεση
προς διαιτητή. Το σφάλμα αποβολής θα χρεωθεί στον προπονητή της ομάδας και
θα γραφεί ως “B2”.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 38-6
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48.Ο Αναπληρωματικός Α6 στο χώρο του πάγκου της ομάδας του χτυπά με γροθιά
τον συμπαίκτη του Α7. Ο Α6 θα χρεωθεί με σφάλμα αποβολής το οποίο θα
χρεωθεί στον ίδιο και θα γραφεί ως “D2”.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 38-8(C)
49.Μετά από την τελευταία επιτυχημένη ελεύθερη βολή της ομάδας Α, η ομάδα Β
παίρνει timeout. Μετά το timeout, ο Β1 υποδέχεται τη μπάλα από έναν διαιτητή
για επαναφορά από την τελική γραμμή. Τότε ο Β1 δίνει τη μπάλα στον Β2 ο
οποίος βρίσκεται επίσης πίσω από την τελική γραμμή. Αυτή είναι μία νόμιμη
ενέργεια.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 17-9(B)
50.Ο Α1 τελειώνει την ντρίπλα του και εσκεμμένα πετά τη μπάλα στο πόδι του Β1. Ο
Α1 πιάνει τη μπάλα ξανά και ξεκινά νέα ντρίπλα. Αυτή είναι μία νόμιμη ενέργεια,
η μπάλα αγγίχτηκε από άλλο παίκτη πριν ο Α1 ξεκινήσει την ντρίπλα του.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 24-7
51.Με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο των 24άρων, ο Α1 ντριπλάρει
στο μπροστά γήπεδο της ομάδας του όταν ο Β1 χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα.
Τότε ο προπονητής της ομάδας Α χρεώνεται επίσης με τεχνικό σφάλμα. Το
παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Α με 14’’ για επίθεση.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 29/50-17
52.Με 0:21 να απομένει για τη λήξη του τέταρτου τετάρτου, ο Β1 διαπράττει σφάλμα
στον Α1, αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτό το
τέταρτο. Στην ομάδα Α εσφαλμένα δίνεται κατοχή με επαναφορά από εκτός
ορίων. Μετά την επαναφορά, ο Α2 σκοράρει καλάθι και στο χρονόμετρο αγώνα
απομένει 0:13. Πριν η μπάλα καταλήξει στη διάθεση της ομάδα Β για επαναφορά
από την τελική γραμμή, οι διαιτητές ανακαλύπτουν το λάθος. Το λάθος είναι
ακόμα διορθώσιμο. Το καλάθι του Α2 θα ακυρωθεί, ο Α1 θα εκτελέσει 2
ελεύθερες βολές και το χρονόμετρο αγώνα θα επαναρυθμιστεί σε 0:21.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 44-11
53.Με 7’’ να απομένουν για τη λήξη του τέταρτου τετάρτου και το σκορ να είναι
ισόπαλο για τις δύο ομάδες, η ομάδα Α κερδίζει την επαναφορά στο μπροστά της
γήπεδο. Αφού η μπάλα αγγίξει παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, το χρονόμετρο του
αγώνα ξεκινάει με καθυστέρηση
3 δευτερολέπτων. Μετά από επιπλέον 4
δευτερόλεπτα, ο Α1 σκοράρει καλάθι. Εκείνη τη στιγμή, ο κομισάριος του αγώνα
ενημερώνει τους διαιτητές για την καθυστέρηση του χρονομέτρου. Αν οι διαιτητές
συμφωνήσουν ότι το καλάθι επιτεύχθηκε εντός του εναπομείναντα χρόνου των
7’’, το καλάθι θα μετρήσει. Αν οι διαιτητές συμφωνήσουν ότι το χρονόμετρο
άργησε να ξεκινήσει κατά 3’’ θα πρέπει να καθορίσουν τον σωστό εναπομείναντα
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χρόνο που πρέπει να αναγραφεί στο χρονόμετρο του αγώνα, αν έχει απομείνει,
ακόμα και αν το χρονόμετρο αγώνα δείχνει 0:03, ως αποτέλεσμα της λάθος
χρήσης του χρονομέτρου των 24’’.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 44-13
54.Ένας παίκτης που διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα και τεχνικό σφάλμα πρέπει να
αποβληθεί.
ΣΩΣΤΟ-OBRI36-30
55.Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 που ντριπλάρει. Αυτό είναι το πέμπτο
προσωπικό σφάλμα του Β1 και το πέμπτο ομαδικό σφάλμα της Β ομάδας στο
συγκεκριμένο τέταρτο. Καθώς ο Β1 κατευθύνεται προς τον πάγκο , χρεώνεται με
σφάλμα αποβολής για λεκτική επίθεση σε διαιτητή. Ο Β1 αποβάλλεται και οφείλει
να παραμείνει στα αποδυτήρια. Το σφάλμα αποβολής θα χρεωθεί στον ίδιο και θα
γραφεί ως “D” και στον προπονητή της Β ομάδας ως “B2”. Αρχικά, οποιοσδήποτε
παίκτης της ομάδας Α θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές χωρίς να συμμετέχει
κανένας παίκτης στη διαδικασία αναπήδησης λόγω της ποινής του σφάλματος
αποβολής. Τότε ο Α1 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές από το προσωπικό σφάλμα
του Β1 και το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά όπως μετά από κάθε τελευταία
ελεύθερη βολή.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 36-29
56.Ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του καθώς βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι
όταν ένα τεχνικό σφάλμα χρεώνεται στον προπονητή της ομάδας Β. Ο Α1
απελευθερώνει τη μπάλα και πετυχαίνει καλάθι. Το καλάθι θα μετρήσει.
Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδα Α θα εκτελέσει 1 ελεύθερη βολή χωρίς να
συμμετέχει κανένας παίκτης στη διαδικασία αναπήδησης. Μετά την ελεύθερη
βολή, ανεξάρτητα από το αν είναι επιτυχημένη ή όχι, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με
επαναφορά για την ομάδα Β από οποιοδήποτε σημείο πίσω από την τελική
γραμμή.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 36-50(A)
57.Κατά τη διάρκεια επαναφοράς του Α1 στο τρίτο τέταρτο, ο Β1 στο πίσω του
γήπεδο κινεί τα χέρια του πάνω από την πλάγια γραμμή και μπλοκάρει την πάσα
του Α1 με 11’’ στο χρονόμετρο των 24άρων. Η ομάδα Β θα δεχτεί μία
προειδοποίηση και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Α με
14’’ για επίθεση.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 29/50-19(B)
58.Η μπάλα, σε προσπάθεια του Α1 για καλάθι, αναπηδά στη στεφάνη, ο Α2 παίρνει
το ριμπάουντ και 5 δευτερόλεπτα αργότερα το χρονόμετρο των 24άρων ηχεί
λανθασμένα. Οι διαιτητές διακόπτουν το παιχνίδι. Αυτή δεν ήταν μία παράβαση
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24άρων δευτερολέπτων. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα
Α με 14’’ για επίθεση.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 29/50-23
59.Ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του κατά την προσπάθεια του για καλάθι όταν ένα
τεχνικό σφάλμα χρεώνεται στον προπονητή της ομάδας Β. Ο Α1 απελευθερώνει
τη μπάλα ωστόσο δεν πετυχαίνει καλάθι. Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α θα
εκτελέσει 1 ελεύθερη βολή χωρίς να συμμετέχει κανένας παίκτης στη διαδικασία
αναπήδησης. Μετά την εκτέλεση της ελεύθερης βολής, ανεξάρτητα από το αν
είναι επιτυχημένη ή όχι, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Α
από το πλησιέστερο σημείο όπου βρισκόταν η μπάλα όταν σφυρίχτηκε το τεχνικό
σφάλμα.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 36-50(A)
60.Η μπάλα βρίσκεται στον αέρα σε προσπάθεια για καλάθι από τον Α1 όταν ένα
τεχνικό σφάλμα χρεώνεται στον βοηθό προπονητή της ομάδας Β. Η μπάλα δεν
καταλήγει στο καλάθι. Το καλάθι δε θα μετρήσει. Οποιοσδήποτε παίκτης της
ομάδας Α θα εκτελέσει μία ελεύθερη βολή. Αν η ελεύθερη βολή είναι
επιτυχημένη, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Β από
οποιοδήποτε σημείο πίσω από την τελική γραμμή.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 36-48(A)
61.Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Α2
κτυπά (tap) τη μπάλα και τότε ο Α3 αποκτά τον έλεγχο της μπάλας. Το
χρονόμετρο των 24άρων θα ρυθμιστεί στα 14’’ μόλις ο Α2 κτυπά τη μπάλα σε
οποιοδήποτε σημείο του αγωνιστικού χώρου.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 29/50-39
62.Ο Α1 ξεκινά την ντρίπλα του πετώντας τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλο του. Η
μπάλα αγγίζει τον αγωνιστικό χώρο και αμέσως μετά ο Α1 συνεχίζει την ντρίπλα
του. Αυτή είναι μία νόμιμη ενέργεια.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 24-6(A)
63.Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 κατά τη προσπάθεια του Α1 για καλάθι. Αφού ο
Α1 έχει εκτελέσει την πρώτη του ελεύθερη βολή, ο Α2 χρεώνεται με τεχνικό
σφάλμα. Η ομάδα Α τότε ζητά time out. Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα
εκτελέσει 1 ελεύθερη βολή χωρίς να συμμετέχει κανένας παίκτης στη διαδικασία
αναπήδησης. Μετά την εκτέλεση της ελεύθερης βολής, η ομάδα Α θα πάρει το
time out.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 18-15
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64.Με 0:42 να απομένει για τη λήξη του τέταρτου τετάρτου και 16’’ στο χρονόμετρο
των 24άρων, ο Α1 έχει ντριπλάρει στο πίσω γήπεδο της ομάδας του όταν ένας
παίκτης της ομάδας Β κτυπά (tap) τη μπάλα στέλνοντας την εκτός ορίων στο
ύψος της προέκτασης της γραμμής ελευθέρων βολών. Τότε ένα timeout παίρνει η
ομάδα Α και κατόπιν ένα timeout η ομάδα Β. Ο προπονητής της ομάδας Α
αποφασίζει την επαναφορά της μπάλας για την ομάδα του στο μπροστά γήπεδο. Η
ομάδα Α θα έχει 16’’ για επίθεση.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 17-12(C)
65.Ο Α’ διαιτητής πετά τη μπάλα κατά την εναρκτήρια διαδικασία αναπήδησης. Πριν
η μπάλα αγγιχτεί νόμιμα, ο Α2 που δε συμμετέχει στην αναπήδηση εισέρχεται
στον κύκλο από το πίσω γήπεδο της ομάδας του. Η ομάδα Β κερδίζει την
επαναφορά στο μπροστά της γήπεδο, πλησίον της κεντρικής γραμμής κοντά στο
σημείο της παράβασης με 24’’ για επίθεση.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 12-11
66.Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1, αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό σφάλμα της Β
ομάδας στο συγκεκριμένο τέταρτο. Στον Α1 χορηγείται λανθασμένα επαναφορά
από εκτός ορίων αντί για δύο ελεύθερες βολές. Ο Α2 ντριπλάρει όταν ο Β2 κτυπά
(tap) τη μπάλα στέλνοντας τη εκτός ορίων. Ο προπονητής της ομάδας Α ζητά
timeout. Κατά τη διάρκεια του timeout, οι διαιτητές ανακαλύπτουν το λάθος.
Μετά το timeout, ο Α2 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές χωρίς να συμμετέχει
κανένας παίκτης στη διαδικασία αναπήδησης και η μπάλα θα δοθεί στην ομάδα Β
για επαναφορά στο πίσω γήπεδο της από την προέκταση της γραμμής των
ελευθέρων βολών.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 44-9
67.Η ομάδα Α έχει την κατοχή της μπάλας για 20’’ όταν συμβαίνει μία κατάσταση
συμπλοκής. Οι διαιτητές αποβάλλουν 2 αναπληρωματικούς παίκτες από κάθε
ομάδα γιατί εγκατέλειψαν τον χώρο των πάγκων των ομάδων τους. Η ομάδα Α θα
έχει την επαναφορά από το πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν
σταμάτησε το παιχνίδι με 4’’ για επίθεση.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 39-2(A)
68.Μετά την τελευταία ελεύθερη βολή του Α1, η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη. Κατά
το ριμπάουντ, ο Β2 διαπράττει σφάλμα στον Α2, αυτό είναι το τρίτο ομαδικό
σφάλμα της ομάδα Β στο συγκεκριμένο τέταρτο. Η μπάλα έχει ακόμα πιθανότητα
να μπει στο καλάθι όταν αγγίζεται από τον Β3. Στον Α1 θα πιστωθεί ένας πόντος.
Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Α από την τελική γραμμή
κοντά στο σημείο που έγινε το σφάλμα, εκτός από την περιοχή πίσω από το
ταμπλό.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 31-8(B)
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69.Ο Α1 ντριπλάρει στο μπροστά γήπεδο της ομάδας του κοντά στην κεντρική
γραμμή όταν ο Β1 κτυπά (tap) τη μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α. Ο
Α1 , με τα δύο του πόδια ακόμα στο μπροστά γήπεδο, συνεχίζει την ντρίπλα του
στο πίσω γήπεδο της ομάδας του. Αυτή είναι μία νόμιμη ενέργεια και η ομάδα Α
έχει νέα 8’’ για να περάσει στο μπροστά γήπεδο της.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 30-16
70.Με 2:00 για τη λήξη του τέταρτου τετάρτου, ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του
για επαναφορά όταν ο Β2 είναι σε επαφή με τον Α2 στον αγωνιστικό χώρο. Ο Β2
θα χρεωθεί με αντιαθλητικό σφάλμα.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 37-1
71.Ο Α1 χρεώνεται με το πέμπτο του σφάλμα. Καθώς κατευθύνεται προς τον πάγκο
της ομάδας του, ο Α1 χρεώνεται με αντιαθλητικό σφάλμα για απώθηση του Β1.
Το αντιαθλητικό σφάλμα του Α1 θα χρεωθεί ως τεχνικό σφάλμα στον προπονητή
της ομάδας Α και θα γραφεί ως “B2”. Ο Β1 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές χωρίς
να συμμετέχει κανένας παίκτης στη διαδικασία αναπήδησης.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 37-13
72.Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 κατά την προσπάθεια του Α1 για καλάθι. Μετά
το σφάλμα, με τον Α1 να βρίσκεται ακόμα σε προσπάθεια για καλάθι, ο Β2
διαπράττει σφάλμα στον Α1. Το σφάλμα του Β2 θα αγνοηθεί εκτός αν είναι
αντιαθλητικό σφάλμα ή σφάλμα αποβολής.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 42-3
73.Κατά τη διακοπή μεταξύ του πρώτου και δεύτερου τετάρτου, ο Α1 και ο Β1
χρεώνονται εκατέρωθεν με σφάλμα αποβολής. Το βέλος εναλλασσόμενης
κατοχής υποδεικνύει την ομάδα Β για την επόμενη κατοχή. Το παιχνίδι θα
συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Β ιππαστί από την κεντρική γραμμή
απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, το
βέλος εναλλασσόμενης κατοχής θα αναστραφεί υπέρ της ομάδας Α.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 42-20(B)
74.Αν, κατά τη προσπάθεια για καλάθι, ένας παίκτης αγγίξει τη μπάλα όσο αυτή
βρίσκεται σε ανοδική πορεία, όλοι οι περιορισμοί που αφορούν την παράβαση
παρεμβολής δεν είναι σε ισχύ.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 31-11
75.Ο Β1 διαπράττει μια παράβαση παρεμβολής και 2 πόντοι πιστώνονται στην ομάδα
Α. Η ομάδα Β έχει ζητήσει timeout, το οποίο δεν μπορεί να πάρει μέχρι την
επόμενη φορά που θα σταματήσει το παιχνίδι.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 18/19-14
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76.Ο Α1 έχει τη μπάλα για επαναφορά την οποία σκάει στο έδαφος, η μπάλα αγγίζει
τον αγωνιστικό χώρο εντός ορίων και ο Α1 την πιάνει ξανά. Αν ο Α1 δεν έχει
κινηθεί περισσότερο από 1 μέτρο συνολικά από τη στιγμή που σκάει τη μπάλα
μέχρι τη στιγμή που την ξαναπιάνει, τότε η ενέργεια του Α1 είναι νόμιμη και η
περίοδος των 5 δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 17-32(A)
77.Μετά από την τελευταία επιτυχημένη ελεύθερη βολή του Α1 στο δεύτερο τέταρτο,
ο Β1 έχει τη μπάλα στα χέρια του για επαναφορά από την τελική γραμμή. Ο Α2
κινεί τα χέρια του πάνω από την τελική γραμμή πριν η μπάλα απελευθερωθεί από
τον Β1 και περάσει πάνω από την τελική γραμμή. Ο Α2 και ο προπονητής της
ομάδας Α δέχονται μία προειδοποίηση από τους διαιτητές και η επαναφορά θα
επαναληφθεί. Ο Β1 κρατά το δικαίωμα του να μετακινείται κατά μήκος της
τελικής γραμμής πριν απελευθερώσει ή πασάρει τη μπάλα σε κάποιον συμπαίκτη
του.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 17-38
78.Η ομάδα Α έχει δύο ομαδικά σφάλμα και η ομάδα Β έχει τρία ομαδικά σφάλματα
στο συγκεκριμένο τέταρτο. Κατά το ριμπάουντ, ο Α1 και ο Β1 σπρώχνουν ο ένας
τον άλλον και χρεώνονται από ένα προσωπικό σφάλμα ο καθένας. Το παιχνίδι θα
συνεχιστεί με επαναφορά κατόπιν υπόδειξης του βέλους εναλλασσόμενης
κατοχής.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 35-5(B)
79.Ο Β1 χρεώνεται με ένα τεχνικό σφάλμα στο πρώτο τέταρτο. Στο τέταρτο τέταρτο,
ο Β1 χρεώνεται με το πέμπτο του προσωπικό σφάλμα. Καθώς κατευθύνεται προς
τον πάγκο της ομάδας του, ο Β1 χρεώνεται με ένα τεχνικό σφάλμα. Το τεχνικό
σφάλμα θα χρεωθεί στον προπονητή της Β ομάδας και θα γραφεί ως “B1” καθώς
ο Β1 δεν είχε αποβληθεί, αλλά ήταν αποκλεισμένος λόγω των 5 προσωπικών
σφαλμάτων.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 36-26
80.Ο Α1 με τη μπάλα στα χέρια του βρίσκεται σε συνεχόμενη κίνηση προς το καλάθι
για να σκοράρει. Εκείνη τη στιγμή, ο Β1 τοποθετεί τα χέρια του στη μπάλα και ο
Α1 κάνει περισσότερα από τα επιτρεπόμενα βήματα πριν απελευθερώσει τη
μπάλα, η οποία καταλήγει στο καλάθι. Αυτή είναι μία κατάσταση εμπλοκής.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 12-20
81.Ο Α1 έχει τραυματιστεί και το παιχνίδι έχει σταματήσει. Αφού ο Α1 δεν μπορεί να
συνεχίσει άμεσα να αγωνίζεται, ένας διαιτητής σφυρίζει χρησιμοποιώντας το σήμα
της αλλαγής. Η ομάδα Β ζητά ένα timeout αφού ο αντικαταστάτης του Α1 έχει

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Δ.Κ.Ε.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Δ.Κ.Ε.)
ος

Γραφεία : Σικελίας 6 (2 όροφος) - Αθήνα 117 41

Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797
www.odke.gr , odke@otenet.gr
εισέλθει στο παιχνίδι. Στο τέλος του timeout, ο Α1 φέρεται να έχει ανακάμψει και
ζητά να παραμείνει στο παιχνίδι. Ο Α1 δεν μπορεί να συμμετάσχει μέχρι να ξανά
σταματήσει το χρονόμετρο αγώνα.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 5-6(B)
82.Σφάλμα διαπράττεται στον Α1, ο οποίος κερδίζει 2 ελεύθερες βολές. Μετά την
πρώτη ελεύθερη βολή, οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ο Α1 αιμορραγεί. Ο Α7
αντικαθιστά τον Α1 και θα εκτελέσει την δεύτερη ελεύθερη βολή. Η ομάδα Β ζητά
να πραγματοποιήσει δύο αλλαγές. Η ομάδα Β δικαιούται να πραγματοποιήσει όσες
αλλαγές επιθυμεί.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 5-8
83.Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν διαπράττεται σφάλμα υπέρ του
ταυτόχρονα με την κόρνα για τη λήξη του τετάρτου. Οι διαιτητές είναι αβέβαιοι
για το αν ο Α1 θα εκτελέσει 2 ή 3 ελεύθερες βολές και αποφασίζουν να
χρησιμοποιήσουν το IRS. Ο χρονομέτρης θα ξεκινήσει τη χρονομέτρηση της
διακοπής μεταξύ των τετάρτων αφότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση των ελεύθερων
βολών.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 8-3
84.Κατά την διάρκεια του διαλλείματος πριν την έναρξή του αγώνα, ο Α2 χρεώνεται
με αντιαθλητικό σφάλμα στο Β6. Ο Β6 δεν είναι μεταξύ των παικτών που έχει
αποφασίσει ο προπονητής της Β ομάδας να ξεκινήσουν στο παιχνίδι. Συνεπώς, δε
μπορεί να εκτελέσει τις ελεύθερες βολές, οι οποίες θα εκτελεστούν από
οποιονδήποτε παίκτη από αυτούς που έχει υποδείξει ο προπονητής να ξεκινήσουν
στο παιχνίδι.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 9-9
85.Ο Α1 έχει ξεκινήσει την προσπάθεια του για καλάθι όταν ο Β2 χρεώνεται με
σφάλμα στον Α2, το πέμπτο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β στο συγκεκριμένο
τέταρτο. Ο Α1 τελειώνει την προσπάθεια του με μία συνεχόμενη κίνηση. Το
καλάθι, εφόσον επιτευχθεί, θα μετρήσει και ο Α2 θα εκτελέσει δύο ελεύθερες
βολές.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 10-3
86.Ο Α’ διαιτητής πετά τη μπάλα για την εναρκτήρια διαδικασία αναπήδησης. Αμέσως
μόλις έχει αγγιχθεί η μπάλα νόμιμα από τον Α1 που συμμετέχει στην αναπήδηση,
μία κατάσταση εμπλοκής μεταξύ των Α2 και Β2 καταλογίζεται. Ο Α’ διαιτητής θα
εγχειρήσει μία ακόμα διαδικασία αναπήδησης μεταξύ των Α2 και Β2 αυτή τη φορά
και το χρονόμετρο αγώνα θα επαναρυθμιστεί στα 10:00.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 12-2(A)
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87.Αμέσως μετά τη λήξη του τρίτου τετάρτου, ο Β1 χρεώνεται με αντιαθλητικό
σφάλμα στον Α1. Η ομάδα Α έχει το δικαίωμα επαναφοράς της μπάλας στην
έναρξη του τέταρτου τετάρτου λόγω εναλλασσόμενης κατοχής. Ο Α1 θα εκτελέσει
2 ελεύθερες βολές πριν την έναρξη του τέταρτου τετάρτου και η ομάδα Α θα έχει
την επαναφορά ιππαστί από την προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από
το τραπέζι της γραμματείας με 24’’ για επίθεση. Η ομάδα Α δε θα χάσει το
δικαίωμα της στην επόμενη εναλλασσόμενη κατοχή.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 12-6
88.Ο Α1 κερδίζει 2 ελεύθερες βολές. Μετά την πρώτη ελεύθερη βολή, ο Α2 και ο Β2
χρεώνονται με διπλό σφάλμα. Ο Α1 θα εκτελέσει την τελευταία ελεύθερη βολή
και η ομάδα που υποδεικνύεται από το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής θα έχει τη
μπάλα για επαναφορά.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 42-15(C)
89.Ο Α1 ντριπλάρει παράλληλα και κατά μήκος της τελικής γραμμής και , αφού έχει
έρθει σε επαφή με την περιοχή πίσω από το ταμπλό, πέφτει πάνω στον Β1 ο
οποίος βρίσκεται σε νόμιμη θέση άμυνας μέσα στο ημικύκλιο μη καταλογισμού
επιθετικού σφάλματος. Αυτή είναι μία νόμιμη ενέργεια καθώς ο κανονισμός μη
καταλογισμού επιθετικού σφάλματος θα εφαρμοστεί.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 33-3
90.Ο Α1 ντριπλάρει και χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα. Ο Β6 ζητά αλλαγή για να
εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Ο Β6 μπορεί να εισέλθει στο παιχνίδι και να
εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Μετά την εκτέλεση της, το παιχνίδι μπορεί να
συνεχιστεί όπως μετά από κάθε τελευταία ελεύθερη βολή. Αν όμως η ελεύθερη
βολή είναι επιτυχής, ο Β6 δεν μπορεί να περάσει εκτός παιχνιδιού με αλλαγή
μέχρι την επόμενη φορά που θα σταματήσει το χρονόμετρο αγώνα.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 18/19-18
91.Η μπάλα βρίσκεται στον αέρα κατά την προσπάθεια του Α1 για καλάθι όταν ηχεί η
κόρνα για την λήξη των 24άρων δευτερολέπτων. Τότε ο Β2 χρεώνεται με σφάλμα
στον Α2, αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό σφάλμα της Β ομάδας στο συγκεκριμένο
τέταρτο. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Το καλάθι του Α1 θα μετρήσει και το
παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Β πίσω από την τελική
γραμμή.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 29/50-30(A)
92.Σε προσπάθεια για καλάθι από τον Α1 η μπάλα βρίσκεται σε καθοδική πορεία και
ολόκληρη πάνω από το ύψος της στεφάνης όταν αγγίζεται ταυτόχρονα από τους
Α2 και Β2. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Και οι δύο παίκτες έχουν υποπέσει σε
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παράβαση παρεμβολής (goaltending), κανένας πόντος δε θα πιστωθεί και θα
έχουμε μια περίπτωση jumpball.(εφαρμογή εναλλασσόμενης κατοχής)
ΣΩΣΤΟ-OBRI 31-17
93.Με 17’’ να απομένουν στο χρονόμετρο των 24άρων δευτερολέπτων σε
προσπάθεια του Α1 για καλάθι η μπάλα βρίσκεται στον αέρα όταν ο Β2 χρεώνεται
με σφάλμα στον Α2. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό σφάλμα της Β ομάδας στο
συγκεκριμένο τέταρτο. Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη. Το παιχνίδι θα
συνεχιστεί με επαναφορά για την Α ομάδα από το πλησιέστερο σημείο που
καταλογίστηκε το σφάλμα με 17’’ για επίθεση.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 29/50-29(C)
94.Σε προσπάθεια του Α1 για καλάθι η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη. Ο Α1 πιάνει τη
μπάλα και την πετά στο ταμπλό και ο ίδιος παίκτης την ξαναπιάνει πριν αυτή
αγγίξει άλλον παίκτη. Τότε, ο Α1 ξεκινά ντρίπλα. Αυτή είναι μία νόμιμη ενέργεια.
ΣΩΣΤΟ-OBRI 24-2
95.Ο Α1 είναι ξαπλωμένος στον αγωνιστικό χώρο και αποκτά έλεγχο της μπάλας.
Τότε, προσπαθεί να σηκωθεί όρθιος καθώς ντριπλάρει ταυτόχρονα τη μπάλα.
Αυτή είναι μία παράβαση βημάτων.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 25-3(A)
96.Σχεδόν ταυτόχρονα με την κόρνα που θα σημάνει τη λήξη του τρίτου τετάρτου, ο
Β1 χρεώνεται με τεχνικό σφάλμα. Ο Α6 ζητά να εισέλθει ως αλλαγή στο παιχνίδι
και να εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 18/19-3(B)
97.Ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του κατά την προσπάθεια του για καλάθι όταν ένα
τεχνικό σφάλμα χρεώνεται στον Α2. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Το καλάθι δε
θα μετρήσει. Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα εκτελέσει μία ελεύθερη
βολή και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά για την ομάδα Β από το
πλησιέστερο σημείο όπου βρισκόταν η μπάλα όταν καταλογίστηκε το τεχνικό
σφάλμα.
ΛΑΘΟΣ -OBRI 36-49(B)
98.Τελειώνοντας τον αιφνιδιασμό, ο Α1 έχει τη μπάλα στα χέρια του κατά την
προσπάθεια του για καλάθι όταν ο Β1 έρχεται από πίσω σε παρατεταμένη σκληρή
επαφή με τον ώμο του Α1. Αυτό είναι ένα προσωπικό σφάλμα.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 37-11(B)
99.Με 0:25 να απομένει στο χρονόμετρο αγώνα στο τέταρτο τέταρτο και το σκορ
ισόπαλο η ομάδα Α έχει την επαναφορά της μπάλας. Ο Α1 υποδέχεται τη μπάλα
και ντριπλάρει στο πίσω του γήπεδο για 4 δευτερόλεπτα όταν το παιχνίδι σταματά
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από τους διαιτητές λόγω βλάβης στη λειτουργία του χρονομέτρου αγώνα. Το
παιχνίδι θα συνεχιστεί με νέα επαναφορά για την ομάδα Α με 21 δευτερόλεπτα
στο χρονόμετρο αγώνα και νέα 8 δευτερόλεπτα για να περάσουν την μπάλα στο
μπροστά γήπεδο.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 28-12(A)
100. Ο Α1 βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι 3 πόντων. Η μπάλα αναπηδά στο
καλάθι όταν ο Β1 γραπώνει το καλάθι και κτυπά τη μπάλα μακριά από αυτό. Στον
Α1 θα πιστωθούν 2 πόντοι.
ΛΑΘΟΣ-OBRI 31-19(B)

OBRI = Official Basketball Rules Interpretations
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