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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 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.
ΟΧΙ
(Official Basketball Rules O.B.R.2017, Summary of the changes-Ποινές σφαλμάτων
(Β.8.3)

Ερμηνεία: Για να υπάρχει η ίδια ποινή για τα σφάλματα αποκλεισμού, 2 ελεύθερες
βολές + κατοχή, κάθε φορά που ένα άτομο έχει αποκλειστεί και αυτό το σφάλμα
χρεώνεται από τους κανονισμούς στον προπονητή ως τεχνικό σφάλμα «Β», η ποινή
θα είναι 2 ελεύθερες βολές, όπως σε κάθε άλλο σφάλμα αποκλεισμού. Στο φύλο
αγώνα τέτοια σφάλματα θα σημειώνονται ως «Β2». Αυτό ισχύει για όλα τα σφάλματα
αποκλεισμού εναντίον των μελών του πάγκου της ομάδας, δηλαδή των βοηθών
προπονητών, των αναπληρωματικών και των αποκλεισμένων παικτών, το οποίο
επίσης ισχύει και για μια κατάσταση συμπλοκής.

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.
ΝΑΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο 37.2.3)
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.
ΝΑΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο 37.2.3)

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.
ΝΑΙ

(Official Basketball Rules 2017-Ποινές σφαλμάτων Β.8.3 και Άρθρα 36.4.1
&36.4.2)

Ερμηνεία: Σύμφωνα με το νέο κανονισμό (O.B.R.2017), η αποβολή οποιουδήποτε
αναπληρωματικού παίκτη μιας ομάδας ή/και του βοηθού αυτής, έχει ως αποτέλεσμα εκτός από
την αποβολή τους, και τον καταλογισμό τεχνικής ποινής κατά του προπονητή που θα
τιμωρείται ως Β2, δηλαδή με δύο βολές και κατοχή για την αντίπαλη ομάδα.
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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.
ΝΑΙ

(Official Basketball Rules 2017-Ποινές σφαλμάτων Β.8.3 και Άρθρα και Άρθρο 37.2.2)

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.
ΝΑΙ

(Official Basketball Rules O.B.R.2017, Summary of the changes-Ποινές σφαλμάτων
(Β.8.3)

7. Καταλογίζεται τεχνικό σφάλμα εναντίον του Α1. Στη συνέχεια αποβάλλεται ο
αναπληρωματικός Β9. Οι διαιτητές ακυρώνουν τις ισοδύναμες ποινές.
ΟΧΙ

(Official Basketball Rules 2017-Ποινές σφαλμάτων Β.8.3 και Άρθρα 36.4.1 &36.4.2)

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.
ΟΧΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο 25.2.1, bullet 2)

Παράθεση Άρθρου, σύμφωνα με το νέο κανονισμό (O.B.R.2017):
• Ένας παίκτης που πιάνει την μπάλα ενώ κινείται,
- Εάν δέχεται την μπάλα, ο παίκτης θα την ελευθερώσει για να ξεκινήσει την ντρίμπλα
του πριν από το δεύτερο βήμα του
- Το πρώτο βήμα γίνεται όταν ένα ή και τα δύο πόδια αγγίζουν το δάπεδο μετά που
αποκτά έλεγχο της μπάλας
- Το δεύτερο βήμα γίνεται μετά το πρώτο βήμα, όταν το άλλο πόδι αγγίζει το δάπεδο
ή και τα δύο πόδια αγγίζουν το δάπεδο ταυτόχρονα
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.
NAΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο 25.2.1 2o bullet, 8 η -)

Παράθεση Άρθρου, σύμφωνα με το νέο κανονισμό (O.B.R.2017):
Ένας παίκτης δεν μπορεί να αγγίξει το πάτωμα διαδοχικά με το ίδιο πόδι ή με τα 2
πόδια αφού έχει τελειώσει τη ντρίμπλα του ή αποκτήσει έλεγχο της μπάλας

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.
ΝΑΙ
(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο 37.1.1, bullet 3)

Παράθεση Άρθρου, σύμφωνα με το νέο κανονισμό (O.B.R.2017):
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Αντιαθλητικό σφάλμα, είναι ένα σφάλμα επαφής που διαπράττει παίκτης, το οποίο,
κατά την κρίση του διαιτητή είναι:
• Μια περιττή επαφή που προκαλείται από τον αμυνόμενο παίκτη προκειμένου να σταματήσει
την κίνηση της επιτιθέμενης ομάδας στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση (κόντρα
επίθεση).

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.
ΝΑΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο 48.1, bullet 3)

Παράθεση Άρθρου, σύμφωνα με το νέο κανονισμό (O.B.R.2017):
Ο σημειωτής θα ενημερώνει αμέσως ένα διαιτητή, όταν χρεώνεται 5ο σφάλμα σε
οποιοδήποτε παίκτη. Θα καταγράφει τα χρεούμενα σφάλματα εναντίον κάθε
προπονητή και πρέπει να ειδοποιεί αμέσως ένα διαιτητή πότε ένας προπονητής
πρέπει να αποβληθεί. Επίσης πρέπει να ειδοποιεί ένα διαιτητή αμέσως μόλις ένας
παίκτης διαπράξει 2 τεχνικά ή 2 αντιαθλητικά σφάλματα, ή 1 τεχνικό και 1 αντιαθλητικό
σφάλματα προκειμένου να αποβληθεί.
12. Ο πρώτος διαιτητής (Crew chief) πρέπει να σφυρίζει προειδοποιητικά στην αρχή
του αγώνα πριν μπει στο κεντρικό κύκλο για την εκτέλεση του εναρκτήριου jump ball.
ΝΑΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο … Εγχειρίδιο Διαιτητή για Διαιτησία)

Παράθεση Άρθρου: Χρησιμοποιήστε το "προειδοποιητικό σφύριγμα" (από τον
διαιτητή που ενεργεί) στην αρχή του αγώνα πριν μπείτε στο Κεντρικό κύκλο για τη
διαχείριση της αναπήδησης και στην έναρξη όλων των άλλων περιόδων και επιπλέον
περιόδων (παρατάσεων) πριν θέσετε την μπάλα στη διάθεση παίκτη για επαναφορά
από την κεντρική γραμμή.
13. Ο πρώτος διαιτητής (Crew chief) 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.
ΝΑΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο … Εγχειρίδιο Διαιτητή για Διαιτησία)

Παράθεση Άρθρου: Χρησιμοποιήστε το "προειδοποιητικό σφύριγμα" (από τον
διαιτητή που ενεργεί) στην αρχή του αγώνα πριν μπείτε στο Κεντρικό κύκλο για τη
διαχείριση της αναπήδησης και στην έναρξη όλων των άλλων περιόδων και επιπλέον
περιόδων (παρατάσεων) πριν θέσετε την μπάλα στη διάθεση παίκτη για επαναφορά
από την κεντρική γραμμή.
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 πρώτος διαιτητής (Crew chief) το επιτρέπει.
ΟΧΙ
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(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο Γ.2-Ενστάσεις)

Παράθεση Άρθρου:
Γ.2 Για να είναι αποδεκτή , μια ένσταση πρέπει να ακολουθεί η εξής διαδικασία:
α) Ο αρχηγός αυτής ομάδας, όχι αργότερα από 15 λεπτά από τη λήξη του αγώνα,
πληροφορεί τον πρώτο διαιτητή (Crew chief) ότι η ομάδα του ενίσταται εναντίον του
αποτελέσματος του αγώνα και υπογράφει το φύλλο αγώνος στο σημείο που αναφέρει:
«υπογραφή του αρχηγού σε περίπτωση ένστασης».
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.
ΟΧΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο 15.1.3, bullet 4)

Παράθεση Άρθρου:
Όταν ένας παίκτης είναι στην προσπάθεια για σουτ και αφού του γίνει σφάλμα
πασάρει τη μπάλα μακριά, αυτός δεν θεωρείται πλέον ότι είναι στην προσπάθεια για
σουτ.
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.
ΟΧΙ

(Official Basketball Rules 2017, Άρθρο 7.1)

Ερμηνεία: Σύμφωνα με το νέο κανονισμό (O.B.R.2017), ο χρόνος αυτός γίνεται
σαράντα (40) λεπτά πριν. Συγκεκριμένα: “Τουλάχιστον 40 λεπτά πριν από την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, κάθε προπονητής ή ο αντιπρόσωπός
του θα παραδίδει στο σημειωτή έναν κατάλογο με τα ονόματα και τους αντίστοιχους
αριθμούς των μελών της ομάδας που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο παιχνίδι
καθώς επίσης και το όνομα του αρχηγού της ομάδας, του προπονητή και του βοηθού
προπονητού”.
Ωστόσο, τόσο το διάλλειμα του παιχνιδιού πριν την έναρξη όσο και οι εξουσίες των
διαιτητών ξεκινούν είκοσι (20) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του
παιχνιδιού. Άρθρα 8.5 1ο bullet και 46.9.
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