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1. Με 17’’ να απομένουν για τη λήξη των 24’’, ο Α1 σουτάρει για καλάθι.
Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ο Β2 διαπράττει σφάλμα κατά του Α2.
Αυτό είναι το 2ο ομαδικό για την ομάδα Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η
μπάλα χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι. Ο διαιτητής
χορηγεί την μπάλα στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων,
πλησιέστερα στο σημείο της καταστρατήγησης, με 14 δευτερόλεπτα
στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
2. Στη διάρκεια επαναφοράς λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, ο A2 εκτείνει
τα χέρια του πάνω από τη γραμμή ορίων και πιάνει την μπάλα, πριν
αυτή κατά την επαναφορά να διασχίσει τη γραμμή ορίων. Ο διαιτητής
καταλογίζει την παράβαση και χορηγεί την μπάλα στην ομάδα Β για
επαναφορά από το αρχικό σημείο επαναφοράς. Μετά την επαναφορά,
το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής θα στραφεί προς την ομάδα Β.
3. Σε μία επαναφορά από το εμπρός γήπεδό του, ο Α1 πασάρει τη μπάλα
στον Α2. Ο Α2 πηδά πάνω από την κεντρική γραμμή, πιάνει τη μπάλα
με το αριστερό του πόδι στο εμπρός γήπεδό του και με το δεξί πόδι
ακόμη στο αέρα. Κατόπιν, τοποθετεί το δεξί του πόδι στο πίσω γήπεδό
του. Ο διαιτητής καταλογίζει παράβαση «μπρος-πίσω».
4. Ο Α1 εκτελεί μία επαναφορά από το πίσω γήπεδο. Ο Α2 που έχει και τα
δύο πόδια εντελώς στο εμπρός γήπεδο δεν αποκτά έλεγχο της μπάλας,
αλλά την εκτρέπει στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α. Ο Α3 είναι ο πρώτος
παίκτης που θα αγγίξει την μπάλα αφού αυτή έχει επιστρέψει στο πίσω
γήπεδο. Υπάρχει παράβαση για παράνομη επιστροφή της μπάλας στο
πίσω γήπεδο;
5. Ο αμυνόμενος Β1 εισέρχεται στον περιοριστικό χώρο πριν ο Α1
ελευθερώσει την μπάλα
στην τελευταία ελεύθερη βολή. Ο Α1
ελευθερώνει έπειτα την μπάλα, αλλά πατάει την γραμμή των
ελευθέρων βολών, πριν η μπάλα να αγγίξει τη στεφάνη. Η ελεύθερη
βολή είναι αποτυχημένη. Το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει για
την ομάδα Α. Οι διαιτητές χορηγούν την μπάλα στην ομάδα Α για
επαναφορά από την προέκταση την τελική γραμμή.

