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1. Με 3΄΄εναπομείναντα χρόνο στην πρώτη περίοδο, ο Α8 επιχειρεί σουτ
στο καλάθι με άλμα. Μετά την απελευθέρωση της μπάλας, αλλά πριν ο
Α8 επιστρέψει στο δάπεδο με τα δύο πόδια, του γίνεται φάουλ από τον
Β6, μετά το οποίο ηχεί το σήμα της λήξης της περιόδου. Το σουτ είναι
πετυχημένο και ο Α8 δικαιούται μία ελεύθερη βολή. Ο προπονητής Β
ζητά τάιμ-άουτ πριν η μπάλα δοθεί στην κατοχή του Α8. Το αίτημά του
θα γίνει δεκτό από τους διαιτητές.
2. Καθώς ο Α8 επαναφέρει την μπάλα λόγω εναλλασσόμενης κατοχής,
αλλά πριν αυτή αγγιχθεί από παίκτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Α4
διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα. Η ομάδα Α θα χάσει το δικαίωμα
επαναφοράς της επόμενης εναλλασσόμενης κατοχής.
3. Απομένουν 0.18’’ για τη λήξη του αγώνα και το σκορ είναι Α:82 - B:80.
Η μπάλα είναι στη διάθεση του A1 για επαναφορά από εκτός ορίων στο
χώρο επίθεσης της ομάδας Α, όταν ο Β1 διαπράττει σφάλμα κατά του
Α2 για να μην επιτρέψει το χρονόμετρο του αγώνα να επαναρχίσει. Το
σφάλμα καταλογίστηκε πριν η μπάλα αφήσει τα χέρια του Α1. Οι
διαιτητές χρεώνουν το σφάλμα του Β1 ως απλό προσωπικό σφάλμα.
4. Ο Α5 επιχειρεί σουτ 3 πόντων. Ενώ η μπάλα είναι ακόμη στα χέρια του
Α5, ο συμπαίκτης του Α8 κάνει φάουλ στον Β10 μακριά από την μπάλα.
Το επιχειρούμενο σουτ καταλήγει στο καλάθι. Ο διαιτητής αποφασίζει
να ακυρωθεί το καλάθι.
5. Απομένουν 14.2’’ για τη λήξη της 4ης περιόδου και η μπάλα είναι στη
διάθεση του Α1 για επαναφορά από εκτός ορίων, στο πίσω γήπεδο της
ομάδας Α. Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς και πριν ο Α2 αποκτήσει
τον έλεγχο της μπάλας, ο Β1 παρεμβαίνει με τη γροθιά του και στέλνει
τη μπάλα εκτός ορίων. Εκείνη τη στιγμή το χρονόμετρο του αγώνος
δείχνει υπόλοιπο 13.9’’ για τη λήξη του αγώνα. Οι διαιτητές
καταλογίζουν την παράβαση του Β1 και χορηγούν τη μπάλα στην
ομάδα Α για επαναφορά από το πλησιέστερο σημείο της παράβασης
διορθώνοντας τον χρόνο στο χρονόμετρο του αγώνα στα 14.2’’.

