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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 24”
(Σε ισχύ από 01.10.2014)
Α. Βασικές αρχές
Για χάρη ευκολίας θεωρούμε ότι η ομάδα Α είχε αρχικά την κατοχή.
1. Συνέχεια των 24” μετά από διακοπή του αγώνα.
Αφορά την περίπτωση που η ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας πριν από
τη διακοπή, την έχει και μετά από αυτή.
Οι λόγοι διακοπής που μας ενδιαφέρουν είναι:
- Φάουλ από τη Β ομάδα.
- Παράβαση από τη Β ομάδα (κλωτσιά η πιο συχνή – μπουνιά –
παραβάσεις παίκτη που εμποδίζει την επαναφορά) - όχι μπάλα
πλάγια
- Τραυματισμός παίχτη της Β ομάδας.
- Διακοπή εξαιτίας της Β ομάδας (πχ κορδόνι παίχτη).
- Διακοπή άσχετη με τις ομάδες (μπουκάλι, φώτα κλπ).
Για την εφαρμογή του κανονισμού δεν έχει σημασία που έγινε η διακοπή, για
κάποιον από τους παραπάνω λόγους, αλλά το που γίνεται η επαναφορά.
Έτσι έχουμε:
Εάν η επαναφορά χορηγείται στο πίσω γήπεδο, το χρονόμετρο των είκοσι
τεσσάρων 24άρων δευτερολέπτων για όλους τους παραπάνω λόγους διακοπής
θα
επαναρυθμίζεται
στα
είκοσι
τέσσερα
(24)
δευτερόλεπτα.
Εάν η επαναφορά χορηγείται στο εμπρός γήπεδο, το χρονόμετρο των είκοσι
τεσσάρων 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται ως εξής:
Εάν δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα ή περισσότεραεμφανίζονται στο
ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24άρων δευτερολέπτων, τη στιγμή που σταμάτησε
το παιχνίδι, το ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24άρων δευτερολέπτων δε θα
επαναρυθμιστεί, αλλά θα συνεχίσει από το χρόνο που σταμάτησε.
Εάν δέκα τρία (13) δευτερόλεπτα ή λιγότερα εμφανίζονται στο ρολόι των
είκοσι τεσσάρων 24άρων δευτερολέπτων, τη στιγμή που σταμάτησε το
παιχνίδι, το ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24άρων δευτερολέπτων θα
επαναρυθμιστεί στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα.

2. Συνέχεια των 24” μετά από χτύπημα της μπάλας στο στεφάνι.
Αφορά την περίπτωση που η ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας πριν από
το χτύπημα, την έχει και μετά από αυτό.
Εάν η μπάλα αγγίξει το στεφάνι μετά από άστοχο σουτ ή μετά την τελευταία ή
μοναδική ελεύθερη βολή ή μετά από πάσα, και η ίδια ομάδα έχει πάλι τον
έλεγχο της μπάλας, το ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24άρων δευτερολέπτων θα
επαναρυθμιστεί στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον
χρόνο που υπολοιπόνταν τη στιγμή του σουτ ή της πάσας.
3. Νέα περίοδος 24”
Κάθε φορά που η άλλη ομάδα από αυτή που είχε την μπάλα αποκτά μια νέα
κατοχή, έχει στη διάθεσή της νέα 24” ανεξάρτητα από το που βρίσκεται μέσα
στο γήπεδο.Ακόμα και αν, βάση των κανονισμών των δύο τελευταίων λεπτών, θα
πάρει την μπάλα στο εμπρός γι’ αυτήν γήπεδο ενώ την νέα κατοχή την απόκτησε
στην άμυνά της πάλι θα έχουμε νέα περίοδο 24’’.
4. Ξεκίνημα του χρονομέτρου των 24”
Όταν μια ομάδα επαναφέρει την μπάλα ως αποτέλεσμα μιας κατοχής που
δικαιούται, τότε τo χρονόμετρο των 24’’ ξεκινά όταν έχουμε οποιαδήποτε
επαφή της μπάλας με οποιονδήποτε παίκτη εντός αγωνιστικού χώρου.
Όταν όμως έχουμε διεκδίκηση της κατοχής της μπάλας (αρχική αναπήδηση –
ριμπάουντ μετά από σουτ – ριμπάουντ μετά από τελευταία βολή – κλέψιμο
της μπάλας) τότε τo χρονόμετρο των 24’’ ξεκινάμε την απόκτηση κατοχής
από έναν παίκτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Β. Παραδείγματα
1. Μπάλα η Α στο πίσω γήπεδο, φάουλ, ή πόδια, ή μπουνιά ή διακοπή
εξαιτίας της Β, ή διακοπή διαιτητή για άσχετο λόγο, υπόλοιπο 17”:
- Επαναφορά η Α στο πίσω γήπεδο με 24”.
2. Μπάλα η Α στο πίσω γήπεδο, φάουλ, ή πόδια, ή μπουνιά ή διακοπή
εξαιτίας της Β, ή διακοπή διαιτητή για άσχετο λόγο, υπόλοιπο 6”:
- Επαναφορά η Α στο πίσω γήπεδο με 24”.
3. Τελευταία 2’, μπάλα η Α στο πίσω γήπεδο, φάουλ, ή πόδια, ή μπουνιά ή
διακοπή εξαιτίας της Β, ή διακοπή διαιτητή για άσχετο λόγο, υπόλοιπο 17”,
τάιμ η Α:
- Επαναφορά η Α στο μπροστά γήπεδο με 17”.
4. Τελευταία 2’, μπάλα η Α στο πίσω γήπεδο, φάουλ, ή πόδια, ή μπουνιά ή
διακοπή εξαιτίας της Β, ή διακοπή διαιτητή για άσχετο λόγο, υπόλοιπο 6”,
τάιμ η Α:
- Επαναφορά η Α στο μπροστά γήπεδο με 14”.
5. Τελευταία 2’, μπάλα η Α στο πίσω γήπεδο, υπόλοιπο 6”, μπάλα έξω από Β,
ή διπλό φάουλ και μπάλα για την Α, ή τζάμπωλ και βέλος στην Α, τάιμ η Α:
- Επαναφορά η Α στο μπροστά γήπεδο με 6”.

6. Τελευταία 2’, μπάλα η Α στο πίσω γήπεδο, υπόλοιπο 16”, ”, μπάλα έξω από
Β, ή διπλό φάουλ και μπάλα για την Α, ή τζάμπωλ και βέλος στην Α, τάιμ η
Α:
- Επαναφορά η Α στο μπροστά γήπεδο με 16”.
7. Τελευταία 2’, μπάλα η Α στο μπροστά γήπεδο, υπόλοιπο 6”, παράβαση Α, ή
τζάμπωλ και βέλος στην Β, ή επιθετικό Α, τάιμ η Β:
- Επαναφορά η Β στο δικό της μπροστά γήπεδο με 24”.
8. Μπάλα η Α στο μπροστά γήπεδο, μπάλα έξω από τη Β, επαναφορά η Α στο
μπροστά γήπεδο, υπόλοιπο 6”, παράβαση Β κατά την επαναφορά από την Α
(παρ. 17.3.2 - παραβάσεις παίκτη που μαρκάρει αυτόν που επαναφέρει την
μπάλα):
- Επαναφορά η Α στο ίδιο σημείο με 14”.
9. Μπάλα η Α στο μπροστά γήπεδο, μπάλα έξω από τη Β, επαναφορά η Α στο
μπροστά γήπεδο, υπόλοιπο 18”, παράβαση Β κατά την επαναφορά από την Α
(παρ. 17.3.2 - παραβάσεις παίκτη που μαρκάρει αυτόν που επαναφέρει την
μπάλα):
- Επαναφορά η Α στο ίδιο σημείο με 18”.
10. Μπάλα η Α στο πίσω γήπεδο, μπάλα έξω από τη Β, επαναφορά η Α στο
πίσω γήπεδο, υπόλοιπο 6”, παράβαση Α κατά την επαναφορά (παρ. 17.3.1 –
παραβάσεις παίκτη που επαναφέρει την μπάλα):
- Επαναφορά η Β στο ίδιο σημείο με 24”.
11. Τελευταία 2’, καλάθι η Β, τάιμ η Α:
- Επαναφορά η Α στο μπροστά γήπεδο με 24”.
12. Τελευταία 2’,μπάλα η Α στο πίσω γήπεδο, μπάλα έξω από τη Β, τάιμ η Α,
επαναφορά η Α στο μπροστά γήπεδο, υπόλοιπο 6”, παράβαση Β κατά την
επαναφορά από την Α (παρ. 17.3.2 - παραβάσεις παίκτη που μαρκάρει αυτόν
που επαναφέρει την μπάλα ):
- Επαναφορά η Α στο μπροστά γήπεδο με 14”.
13. Ο Α1 σουτάρει, η μπάλα χυπάει στο στεφάνι και:
Α.
την πιάνει ο Α2 με 4” υπόλοιπο
Β.
την πιάνει ο Α2 με 19” υπόλοιπο
Γ.
ο Β1 την ακουμπάει και τελικά την πιάνει ο Α2
Δ.
ο Β1 την ακουμπάει και βγαίνει εκτός ορίων για την Α
Ε.
ο Β1 την ακουμπάει και βγαίνει εκτός ορίων για την Α στο πίσω γήπεδο
της Α
ΣΤ. ο Α2 την ακουμπάει και τελικά την πιάνει ο Α3
Ζ.
στη διεκδίκηση του ριμπάουντ ο Β2 κάνει φάουλ στον Α2 (3ο ομαδικό,
επαναφορά για την Α)
Η.
μπαίνει στο καλάθι και ο Β2 κάνει φάουλ στον Α2 (3ο ομαδικό, μετράει
και επαναφορά για την Α)
Θ.
στη διεκδίκηση του ριμπάουντ έχουμε περίπτωση αναπήδησης (το
βέλος δείχνει Α)

Ι.

την πιάνει ο Α2 στο πίσω γήπεδο της Α.
- Σε όλες τια περιπτώσεις ο αγώνας θα συνεχιστεί με 14” για την Α
ομάδα.Το ίδιο ισχύει και αν όλα αυτά γίνουν μετά από πάσα (εκτός
από Ι) ή ελεύθερη βολή

α. Στην περίπτωση Ι μετά από σουτ, δεν έχουμε μπρος-πίσω γιατί η κατοχή
της Α τελειώνει με το σουτ του Α1 και αυτή του Α2 είναι νέα κατοχή. Αν
όμως δεν έχουμε σουτ αλλά πάσα η κατοχή συνεχίζεται και έτσι έχουμε
παράβαση μπρος-πίσω.
β. Στην περίπτωση Η αν μετά το καλάθι ο Β1 έχει την μπάλα στην κατοχή
του για την επαναφορά από εκτός ορίων (δηλαδή η μπάλα έχει
ζωντανέψει) και μετά ο Β2 κάνει το φάουλ στον Α2, τότε αυτή είναι νέα
κατοχή και ο αγώνας θα συνεχιστεί με 24” για την Α ομάδα.
14. Μετά από αμυντικό ριμπάουντ από τον Α1, ο Β1 του χτυπάει τη μπάλα,
αυτή χτυπάει στο στεφάνι και μετά την πιάνει ο Β2.
- Αφου η ομάδα που έχει την κατοχή (Β) δεν είναι η ίδια με αυτή που την
είχε πριν η μπάλα χτυπήσει στο στεφάνι (Α), θα έχουμε νέα 24¨ για την Β
ομάδα.
15. Ο Α1 σουτάρει και η μπάλα σφηνώνεται μεταξύ στεφάνης και ταμπλό (το
βέλος δείχνει Α).
- Ο αγώνας συνεχίζεται με το υπόλοιπο της επίθεσης για την Α
16. 23¨ πριν τη λήξη του αγώνα η Α κερδίζει μια καινούργια κατοχή. Στα 19¨ ο
Α1 σουτάρει η μπάλα χτυπάει στο στεφάνι και την πιάνει ο Α2
- Όταν ξεκινά η κατοχή της Α το 24άρι είναι σβηστό (αφού υπολοίπονται
λιγότερα από 24¨ για τη λήξη). Όταν όμως την πιάσει ο Α2 στα 19¨ το
24άρι θα πρέπει να επαναρυθμιστεί στα 14¨ αφού θα υπολοίπονται
περισσότερα από 14¨ για τη λήξη του αγώνα.

