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1. Ο Α1 είναι σε θέση ιππαστί για την έναρξη της 2ης περιόδου και πασάρει τη μπάλα
στον Α2. Ο Α2 πηδά από το δικό του εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι
στον αέρα και προσγειώνεται με τα δύο πόδια στο δικό του πίσω γήπεδο. Oι
διαιτητές θεωρούν την ενέργεια της Α ομάδας νόμιμη.
2. Ο Α1 είναι σε θέση ιππαστί για την έναρξη της 2ης περιόδου και πασάρει τη μπάλα
στον Α2. Ο Α2 πηδά από το δικό του εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι
στον αέρα, προσγειώνεται
ιππαστί στην κεντρική γραμμή. Οι
διαιτητές δεν
καταλογίζουν αρχικά καμία παράβαση περιμένοντας να δουν πρώτα την κίνηση του
Α2 και να αποφασίσουν αναλόγως.
3. Ο Α1 είναι σε θέση ιππαστί για την έναρξη της 2ης περιόδου και πασάρει τη μπάλα
στον Α2. Ο Α2 πηδά από το δικό του εμπρός γήπεδο, πιάνει τη μπάλα ενώ είναι
στον αέρα, προσγειώνεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή και κατόπιν ντριμπλάρει ή
πασάρει την μπάλα στο δικό του πίσω γήπεδο. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση
εμπρός - πίσω για την ομάδα Α.
4. Στη διάρκεια της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής από τον Α1, προτού η
μπάλα αγγίξει τη στεφάνη, ο B1 φθάνει μέσω του καλαθιού και έρχεται σε επαφή με
τη μπάλα αποτρέποντας την είσοδό της σε αυτό. Οι διαιτητές καταλογίζουν
παράβαση την ενέργεια του Β1 κατακυρώνουν 1 πόντο υπέρ του Α1 και επιπλέον
μία τεχνική ποινή καταλογίζεται στον B1.
5. Στη διάρκεια της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής από τον Α1, μετά που η
μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη και έχει ακόμη την πιθανότητα να μπει στο καλάθι,
ο B1 φθάνει μέσω του καλαθιού και έρχεται σε επαφή με τη μπάλα αποτρέποντας
την είσοδό της σε αυτό. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση την ενέργεια του Β1
κατακυρώνουν 1 πόντο υπέρ του Α1 και δεν καταλογίζουν καμία επιπλέον ποινή
στον Β1 για την ενέργειά του αυτή.
6. Η μπάλα είναι επάνω από τη στεφάνη ως αποτέλεσμα μίας πάσας από τον Α1 όταν
ο B1 φθάνει μέσω του καλαθιού και έρχεται σε επαφή με τη μπάλα. Οι διαιτητές
καταλογίζουν ως παράβαση την ενέργεια του Β1 και στην ομάδα Α θα πιστωθούν 2
ή 3 πόντοι.
7. Μετά από την τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή από τον A1 η μπάλα αγγίζει τη
στεφάνη και αναπηδά επάνω από αυτό. Ο Β1 προσπαθεί να την κτυπήσει
διώχνοντάς την μακριά, αλλά η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Η μπάλα έχει αγγιχτεί
νόμιμα από τον Β1. Στην ομάδα Α πιστώνονται 2 πόντοι.
8. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και η μπάλα στην ανοδική της πορεία
αγγίζεται από τον Α2 ή τον Β2. Στην προς τα κάτω πτήση της προς το καλάθι η
μπάλα αγγίζεται από τον Α3. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως παράβαση την ενέργεια
του Α3. Η μπάλα απονέμεται στην ομάδα Β για επαναφορά εκτός ορίων από την
προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
9. Ο Α1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι και η μπάλα στην ανοδική της πορεία
αγγίζεται από τον Α2 ή τον Β2. Στην προς τα κάτω πτήση της προς το καλάθι η
μπάλα αγγίζεται από τον Β3. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως παράβαση την ενέργεια
του Β3. Δύο -2- ή τρείς – 3- πόντοι πιστώνονται στην ομάδα Α.
10.Ο A1 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι 3 πόντων κοντά στο τέλος του παιχνιδιού.
Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα η κόρνα του αγώνος ηχεί για το τέλος του παιχνιδιού.

Μετά από την κόρνα, ο B1 κάνει τη στεφάνη ή το ταμπλό να δονηθεί και επομένως,
σύμφωνα με την κρίση του διαιτητή, η μπάλα αποτρέπεται από το να μπει στο
καλάθι. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως παράβαση την ενέργεια του Β1 και πιστώνουν
3 πόντους στην ομάδα Α.
11.Σε προσπάθεια για καλάθι του Α1 και ενώ η μπάλα είναι στην καθοδική της πορεία
και ακριβώς επάνω από το επίπεδο της στεφάνης, αγγίζεται ταυτοχρόνως από τους
Α2 και Β2. Η μπάλα ακολούθως μπαίνει στο καλάθι. Οι διαιτητές πιστώνουν δύο ή
τρεις πόντους υπέρ της Α ομάδας.
12.Σε προσπάθεια για καλάθι του Α1 και ενώ η μπάλα είναι στην καθοδική της πορεία
και ακριβώς επάνω από το επίπεδο της στεφάνης, αγγίζεται ταυτοχρόνως από τους
Α2 και Β2. Η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι και οι διαιτητές πιστώνουν δύο ή τρεις
πόντους υπέρ της Α ομάδας.
13.O A1 επιχειρεί jump σουτ που ξεκινά έξω από την ημικυκλική περιοχή μη
καταλογισμού επιθετικού σφάλματος και πέφτει πάνω στο Β1 που είναι σε επαφή με
την ημικυκλική περιοχή. Οι διαιτητές θεωρούν την ενέργεια του Α1 ως νόμιμη
καθώς ο κανόνας μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος στην ημικυκλική περιοχή,
θα εφαρμόζεται.
14.Ο Α1 ντριμπλάρει κατά μήκος της τελικής γραμμής και μετά που έχει φτάσει στη
περιοχή πίσω από το ταμπλό, πηδά διαγώνια ή πίσω και πέφτει (charge) στον Β1
που έχει μία νόμιμη θέση άμυνας και είναι σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή. Οι
διαιτητές δεν εφαρμόζουν τον κανόνα μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος στην
ημικυκλική περιοχή και καταλογίζουν ω επιθετικό σφάλμα την ενέργεια του Α1.
15.Το σουτ του Α1 για καλάθι, αγγίζει τη στεφάνη και μία περίπτωση διεκδίκησης της
μπάλας (rebound) συμβαίνει. Ο Α2 πηδά στον αέρα, πιάνει τη μπάλα και κατόπιν
πέφτει στον Β1 που βρίσκεται σε μία νόμιμη θέση άμυνας και είναι σε επαφή με την
ημικυκλική περιοχή. Οι διαιτητές καταλογίζουν επιθετικό σφάλμα την ενέργεια του
Α2.
16.Ο Α1 κινείται (κάνει drive) προς το καλάθι και βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι.
Αντί να ολοκληρώσει το σουτ για καλάθι, ο Α1 πασάρει τη μπάλα στον Α2 που τον
ακολουθεί. Ο Α1 κατόπιν πέφτει στον Β1 που βρίσκεται σε επαφή με την περιοχή
μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος. Την ίδια περίπου χρονική στιγμή ο Α2, με
τη μπάλα στα χέρια του βρίσκεται σε απευθείας drive προς το καλάθι σε μία
προσπάθεια για να σκοράρει. Οι διαιτητές καταλογίζουν ως επιθετικό σφάλμα την
ενέργεια του Α1.
17.Ο Α1 κινείται (κάνει drive) προς το καλάθι και βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι.
Αντί να ολοκληρώσει το σουτ για καλάθι, ο Α1 πασάρει τη μπάλα στον Α2 που
στέκεται στη γωνία του αγωνιστικού χώρου. Ο Α1 κατόπιν πέφτει πάνω στον Β1
που βρίσκεται σε επαφή με την περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος. Οι
διαιτητές εφαρμόζοντας τον κανόνα μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος,
θεωρούν ως νόμιμη την ενέργεια του Α1.

