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1. Στην αρχή της 2ης περιόδου η ομάδα Β έχει δικαίωμα επαναφοράς από
εκτός ορίων, σύμφωνα με τον κανόνα εναλλασσόμενης κατοχής. Από
λάθος η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Α για επαναφορά εκτός ορίων. Πριν
η μπάλα ζωντανέψει για δεύτερη φορά μέσα στο παιχνίδι, οι διαιτητές
αντιλαμβάνονται το λάθος τους και το διορθώνουν, χορηγώντας τη μπάλα
στην ομάδα Β που την δικαιούταν αρχικά.
2. Ταυτόχρονα με το σήμα της λήξης της 3ης περιόδου, ο B1 διαπράττει
σφάλμα εναντίον του A1 και ένα αντιαθλητικό σφάλμα καταλογίζεται. Οι
διαιτητές χορηγούν άμεσα 2 ελεύθερες βολές στον Α1 και μετά από το
διάλειμμα των 2 λεπτών, το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά εκτός
ορίων για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του
γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
3. Ο A1 πηδά με τη μπάλα και νομίμως μπλοκάρεται (τάπα) από τον Β1. Και
οι δύο παίκτες επιστρέφουν στο έδαφος έχοντας το ένα ή τα δύο χέρια
τους σταθερά στη μπάλα. Οι διαιτητές καταλογίζουν jump-ball λόγω
μπάλας που κρατιέται ταυτόχρονα.
4. Οι Α1 και Β1 είναι στον αέρα έχοντας τα χέρια τους σταθερά στη μπάλα.
Κατά την επιστροφή του στο έδαφος, ο Α1 προσγειώνεται με το ένα του
πόδι εκτός ορίων. Οι διαιτητές σφυρίζουν παράβαση του Α1.
5. Κατά την εκτέλεση της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής, η μπάλα
σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και ταμπλό. Οι διαιτητές αποφασίζουν την
επανάληψη της ελεύθερης βολής.
6. Κατά την εκτέλεση της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής, η οποία
ακολουθείται από κατοχή, η μπάλα σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και
ταμπλό. Οι διαιτητές αποφασίζουν την επανάληψη της ελεύθερης βολής.
7. Ο Α1 με τη μπάλα στα χέρια του είναι σε συνεχή προσπάθεια προς το
καλάθι με σκοπό να σκοράρει. Εκείνη τη στιγμή, ο Β1 τοποθετεί τα χέρια
του σταθερά στη μπάλα και τότε ο Α1 κάνει περισσότερα βήματα απ’ ότι
επιτρέπεται από τον κανονισμό των βημάτων. Οι διαιτητές καταλογίζουν
παράβαση βημάτων στον Α1 και χορηγούν τη μπάλα για επαναφορά στην
ομάδα Β.

