ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

1. Με 1:59’’ να απομένει για τη λήξη της τέταρτης περιόδου, καμία από τις
δύο ομάδες δεν έχει ζητήσει και δεν έχει πάρει ταϊμ άουτ. Ο σημειωτής θα
χαράσσει δύο (2) οριζόντιες γραμμές στο φύλλο αγώνος, στο πρώτο
τετραγωνάκι του δευτέρου ημιχρόνου και των δύο ομάδων.
ΝΑΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-15, Άρθρο 18/19 Παράδειγμα 18)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον πίνακα (ταμπλό), το πρώτο τάιμ άουτ και για τις δύο
ομάδες, θα εμφανίζεται σαν να έχει παρθεί.
2. Απομένει 1:59’’ για τη λήξη της παράτασης. Σε αυτό το χρονικό σημείο,
καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει ζητήσει και δεν έχει πάρει ταϊμ άουτ. Και
οι δύο ομάδες δεν δικαιούνται πλέον κανένα ταϊμ άουτ στη διάρκεια της
παράτασης. Επιπλέον, ο σημειωτής θα χαράσσει δύο (2) οριζόντιες
γραμμές στο φύλλο αγώνος, στο πρώτο τετραγωνάκι των ταϊμ άουτς των
παρατάσεων.
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 18.2.5, 3ο bullet)
3. Με 2:09’’ στο χρονόμετρο του αγώνος στην 4η περίοδο, ο προπονητής της
Α ομάδας ζητά το 1ο του τάϊμ άουτ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο αγώνας
παίζεται. Με 1:58’’ στο χρονόμετρο του αγώνος, η μπάλα πηγαίνει εκτός
ορίων και το παιχνίδι σταματά. Το ταϊμ άουτ, τώρα χορηγείται στην Α
ομάδα. Η ομάδα Α, έχει ένα (1) μόνο ακόμη τάϊμ άουτ στη διάθεσή της.
ΝΑΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2014-15, Άρθρο 18/19 Παράδειγμα 19)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σημειωτής θα χαράξει 2 οριζόντιες γραμμές στο φύλλο
αγώνος στο πρώτο τετραγωνάκι της ομάδας καθώς το τάιμ άουτ
χορηγήθηκε στα 1:58’’ της 4ης περιόδου. Το τάϊμ άουτ θα σημειώνεται
στο δεύτερο τετραγωνάκι και η ομάδα Α έχει ένα ακόμη υπολειπόμενο
τάιμ άουτ. Στον πίνακα (ταμπλό), το πρώτο τάιμ άουτ θα εμφανίζεται σαν
να έχει παρθεί.
4. Με δέκα (10) δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη των 24άρων, ο Α4
σουτάρει, η μπάλα βρίσκει στεφάνη και στη συνέχεια την πιάνουν
ταυτόχρονα οι Α1 και Β1. Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει
υπέρ της Α ομάδας. Η κατοχή της μπάλας θα δοθεί στην ομάδα Α για νέα
επίθεση 14".
ΝΑΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 29.2.3, 2ο bullet)

5. Με οκτώ (8) δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη των 24άρων, ο Α4
σουτάρει, η μπάλα βρίσκει στεφάνη και στη συνέχεια ανακτάται, με τα δύο
χέρια, από τον Β1. Στη συνέχεια ο Α3 βάζει τα χέρια του στη μπάλα και οι
διαιτητές σφυρίζουν εμπλοκή της μπάλας (jumb ball). Το βέλος της
εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει υπέρ της Α ομάδας. Η κατοχή της μπάλας
θα δοθεί στην ομάδα Α για νέα επίθεση 14".
ΟΧΙ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2014-15, Άρθρο 29.2.3, 1ο bullet)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποκτώντας την κατοχή της μπάλας ο Β1, ο χρονομέτρης
των 24άρων επαναρυθμίζε τν συσκευή στα 24 δευτερόλεπτα.Στην συνχεια
λόγω εμπλοκής της μπάλας και εφαρμογής της εναλλασόμενης κατοχής, η
μπάλα χορηγείται στην ομάδα Α με νέα 24 δευτερόλεπτα.

