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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

1. Η ομάδα Β διαπράττει παράβαση οκτώ (8) δευτερολέπτων. Το χρονόμετρο
του αγώνος δείχνει 1.50’’ για τη λήξη της 4ης περιόδου. Η ομάδα Α παίρνει
τάιμ άουτ. Η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από την γραμμή επαναφοράς
απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 17.2.4)
2. Στη διάρκεια της προσπάθειας για καλάθι του Α3, ο 1ος διαιτητής καταλογίζει
σφάλμα κατά του Β3 που τον μαρκάρει ενώ ο 2ος διαιτητής παράβαση
βημάτων. Ο Α3 ολοκληρώνει την προσπάθειά του και σκοράρει. Το καλάθι
θα μετρήσει καθώς υπερισχύει η γνώμη του 1ου διαιτητή.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-15, Άρθρο 35-1 Κατάσταση)
3. Στη διάρκεια της προσπάθειας για καλάθι, υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ του
σουτέρ A4 και του B4. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Ο διαιτητής κεφαλής
σημειώνει σφάλμα ενάντια του A4 (επιθετικό) και επομένως το καλάθι δεν
θα μετρήσει. Ο διαιτητής ουράς σημειώνει σφάλμα ενάντια του B4
(αμυντικό) και επομένως το καλάθι θα μετρήσει. Την τελική απόφαση για
τον καταλογισμό ή όχι του καλαθιού, θα πάρει ο πρώτος διαιτητής.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-15, Άρθρο 35-1 Κατάσταση)
Ερμηνεία: Καθώς οι διαιτητές συμφωνούν στο καταλογισμό του διπλού
σφάλματος, το καλάθι δεν θα μετρήσει. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με
επαναφορά από εκτός ορίων για την Α από την προέκταση της γραμμής των
ελευθέρων βολών. Η ομάδα θα έχει μόνο ότι χρόνο έχει απομείνει από τα
24”, όταν το διπλό σφάλμα συνέβη.
4. Ο Α4 στα δύο πρώτα λεπτά του αγώνος έχει διαπράξει δύο (2) αντιαθλητικά
σφάλματα. Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρις ότου
συμπληρώσει τα πέντε ατομικά σφάλματα που δικαιούται.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 37.2.4)
5. Οι Α1 και Β1 σπρώχνονται εκατέρωθεν στην προσπάθεια τους να
καταλάβουν μια καλύτερη θέση μέσα στην ρακέτα ενώ η μπάλα
ντριμπλάρεται από τον Α4. Οι διαιτητές καταλογίζουν σφάλμα. Το
χρονόμετρο των 24’’ δείχνει 17’’ υπόλοιπο. Το σφάλμα λογίζεται ως διπλό
και μετά τον καταλογισμό των σφαλμάτων στους παίκτες, ο αγώνας θα
συνεχιστεί με επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή για την ομάδα
Α με υπολειπόμενο χρόνο 17’’.
ΝΑΙ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 35.2 2Ο bullet)
6. Μετά από διεκδίκηση ριμπάουντ, ο Α1 προσβάλει βρίζει τον Β1 ο οποίος
αντιδρά και τον κτυπά με γροθιά. Οι διαιτητές χρεώνουν τους
εμπλεκόμενους παίκτες με διπλό σφάλμα.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-15, Άρθρο 35. Παράδειγμα 35.5)
Σημείωση: Αυτό δεν είναι ένα διπλό σφάλμα. Το σφάλμα του Α1 είναι
τεχνικό και το σφάλμα του Β1 είναι σφάλμα αποβολής. Το παιχνίδι θα
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συνεχιστεί με
την εκτέλεση 1 ελεύθερης βολής για την ομάδα Β,
ακολουθούμενη από 2 ελεύθερες βολές για τον Α1 και κατοχή της μπάλας
για την ομάδα Α.
7. Στην προσπάθεια για κατάκτηση μιας ελεύθερης θέσης, και ενώ η μπάλα
είναι στα χέρια του Α4, ο Β1 σπρώχνει τον Α1 και καταλογίζεται ένα
προσωπικό σφάλμα
(5ο ομαδικό για την ομάδα Β). Ο Α1 σχεδόν στον ίδιο
χρόνο, κτυπά τον Β1 με τους αγκώνες τους και καταλογίζεται ένα
αντιαθλητικό σφάλμα. Οι διαιτητές χορηγούν 2 βολές υπέρ του Α1 και
κατόπιν 2 βολές στον Β1 και επαναφορά της μπάλας για την ομάδα Β από
την κεντρική γραμμή του γηπέδου σε θέση ιππαστί.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-15, Άρθρο 35. Παράδειγμα 35.6)
Σημείωση: Αυτό είναι ένα διπλό σφάλμα. Καθώς η ομάδα Α είχε τον έλεγχο
της μπάλας τη στιγμή που καταλογίστηκε το διπλό σφάλμα, το παιχνίδι θα
επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α από το πλησιέστερο σημείο της
καταστρατήγησης.
8. Οι Α1 και Β1 σπρώχνονται εκατέρωθεν και προσωπικά σφάλματα
καταλογίζονται. Αυτό είναι το 2ο ομαδικό για την ομάδα Α και το 5ο ομαδικό
για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο. Οι διαιτητές χορηγούν 2 βολές στον
Α1 και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-15, Άρθρο 35. Παράδειγμα 35.7)
Σημείωση: Αυτό είναι ένα διπλό σφάλμα. Καμία βολή δεν θα χορηγηθεί.:
9. Σε προσπάθεια για καλάθι του Α3 και ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, οι
διαιτητές καταλογίζουν διπλό σφάλμα στους Α4 και Β5. Η μπάλα καταλήγει
στο καλάθι. Δύο πόντοι θα πιστωθούν στον Α3 και ο αγώνας θα συνεχιστεί
με επαναφορά για την ομάδα Β από την τελική γραμμή.
ΝΑΙ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 35.2 1Ο bullet)
10. Σε προσπάθεια για καλάθι του B5 και ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, οι
διαιτητές καταλογίζουν διπλό σφάλμα στους Α3 και Β2. Η μπάλα αναπηδά
στο στεφάνη και δεν καταλήγει στο καλάθι. Οι διαιτητές καταλογίζουν jumpball και χορηγούν τη μπάλα σύμφωνα με το βέλος της εναλλασσόμενης
κατοχής από το πλησιέστερο σημείο που έγινε το διπλό σφάλμα.
ΝΑΙ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 35.2 3Ο bullet)
11. Ο Α5 είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα από εκτός ορίων στο δικό
του πίσω γήπεδο, όταν οι διαιτητές καταλογίζουν διπλό σφάλμα στους Α3 και
Β3 οι οποίοι αλληλο-απωθούνται για την κατάληψη μιας θέσης κοντά στην
ρακέτα στο εμπρός γήπεδο της Α ομάδας. Μετά των καταλογισμό των
ποινών, ο αγώνας θα συνεχιστεί με επαναφορά από την ομάδα Α στο αρχικό
σημείο επαναφοράς, στο δικό της πίσω γήπεδο.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 35.2 2Ο bullet)
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