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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
στο νέο κανονισμό
Official Basketball Rules 2017
1. Ο Α1 χρεώνεται με το 5ο του προσωπικό σφάλμα (2ο ομαδικό για την ομάδα Α). Πηγαίνοντας
προς το πάγκο του, προσβάλει λεκτικά το διαιτητή και αποβάλλεται. Το σφάλμα καταλογίζεται
σε βάρος του προπονητή Α και καταγράφεται ως «Β». Ο αγώνας θα συνεχιστεί με 1 ελεύθερη
βολή και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Β.
2. Ο A1 παίκτης-προπονητής, χρεώνεται με έναν τεχνικό σφάλμα για τη συμπεριφορά του κατά
τη διάρκεια ενός διαλείμματος του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια του αγώνα χρεώνεται με
αντιαθλητικό σφάλμα. Ο Α1 πρέπει να αποβληθεί.

3. Ο A1 παίκτης-προπονητής χρεώνεται στην 1η περίοδο με έναν τεχνικό σφάλμα για τη
συμπεριφορά του ως προπονητής. Στην 3η περίοδο καταλογίζεται αντιαθλητικό
σφάλμα εναντίον του ως παίκτης. Ο Α1 πρέπει να αποβληθεί.

4. Ο Α1, μετά τον καταλογισμό βημάτων εις βάρος του, διαμαρτύρεται στο διαιτητή και χρεώνεται
με τεχνικό σφάλμα. Την ίδια στιγμή ο αναπληρωματικός Α7 εγκαταλείπει τα όρια του πάγκου
της ομάδας του, προσβάλει λεκτικά το διαιτητή και αποβάλλεται. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με 3
ελεύθερες βολές και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Β.

5. Ο Β1 διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα εναντίον του Α1. Στη συνέχεια, καταλογίζεται
σφάλμα αποκλεισμού κατά του βοηθού προπονητή Α. Οι διαιτητές ακυρώνουν τις
ισοδύναμες ποινές.
6. Οι Α1 και Β1 σπρώχνονται βίαια εκατέρωθεν και χρεώνονται με σφάλματα
αποκλεισμού. Στη συνέχεια, ο προπονητής Β προσβάλει λεκτικά το διαιτητή και
αποβάλλεται. Μετά την καταγραφή των σφαλμάτων και τη διαγραφή των ισοδύναμων
ποινών, ο αγώνας θα συνεχιστεί με 2 βολές και κατοχή για την ομάδα Α.
7. Καταλογίζεται τεχνικό σφάλμα εναντίον του Α1. Στη συνέχεια αποβάλλεται ο
αναπληρωματικός Β9. Οι διαιτητές ακυρώνουν τις ισοδύναμες ποινές.
8. Ο Α2, ενώ κινείται, δέχεται τη μπάλα έχοντας το ένα του πόδι στο δάπεδο. Στη
συνέχεια ελευθερώνει τη μπάλα για ντρίμπλα αφού έχει πατήσει με το άλλο πόδι στο
δάπεδο. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση βημάτων.
9. Ο Α2, ενώ κινείται, δέχεται τη μπάλα έχοντας το ένα του πόδι στο δάπεδο. Στη
συνέχεια της κίνησής του, πηδάει και προσγειώνεται με το ίδιο πόδι πριν μεταβιβάσει
τη μπάλα στον Α3. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση βημάτων.
10.Ενώ ο Α1 ντριμπλάρει στο πίσω γήπεδό του, ο Β1 του «κλέβει» τη μπάλα και ένας
αιφνιδιασμός προς το αντίπαλο καλάθι είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ του Β1 και του αντίπαλου
καλαθιού υπάρχει ο αμυνόμενος Α2. Ο Α1 προκαλεί άσκοπη επαφή στον B1 από πίσω και ένα
αντιαθλητικό σφάλμα καταλογίζεται.
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11. O A1 έχει διαπράξει ένα τεχνικό σφάλμα στη διάρκεια της 1ης περιόδου επειδή
κρεμόταν από τη στεφάνη. Ένα αντιαθλητικό σφάλμα σφυρίζεται εναντίον του στη
διάρκεια του 2ου ημιχρόνου για υπερβολικά σκληρό παιχνίδι. Ο σημειωτής πρέπει να
ενημερώσει ένα διαιτητή αμέσως ότι ο Α1 πρέπει να αποβληθεί.
12. Ο Α΄ Διαιτητής πρέπει να σφυρίζει προειδοποιητικά στην αρχή του αγώνα πριν μπει
στο κεντρικό κύκλο για την εκτέλεση του εναρκτήριου jump ball.
13. Ο Α΄ Διαιτητής πρέπει να σφυρίζει προειδοποιητικά στην έναρξη όλων των
περιόδων και επιπλέον περιόδων (παρατάσεων) πριν θέσει τη μπάλα στη διάθεση
ενός παίκτη για την επαναφορά της από την προέκταση της κεντρικής γραμμής.
14. Είκοσι (20) λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, ο αρχηγός της Α΄ ομάδας ενημερώνει τον
Α΄ διαιτητή ότι η ομάδα του ενίσταται εναντίον του αποτελέσματος του παιχνιδιού και
ζητά να υπογράψει το φύλλο αγώνος, στο σημείο που αναφέρει: «υπογραφή του
αρχηγού σε περίπτωση ένστασης». Ο Α΄ διαιτητής το επιτρέπει.
15. Ο Α1, βρίσκεται σε προσπάθεια για καλάθι όταν καταλογίζεται σφάλμα υπέρ του από
τον Β2. Σε μια συνεχόμενη κίνησή του, πασάρει τη μπάλα στον Α3.. Οι διαιτητές
χορηγούν στον Α1 δύο (2) ελεύθερες βολές.
16. Ο κατάλογος με τα μέλη της ομάδας και όλες οι περαιτέρω πληροφορίες για την
ομάδα θα δοθούν στον σημειωτή τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά πριν από την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού.
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