ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ
1. Ο σημειωτής θα χρησιμοποιεί δύο (2) διαφορετικού χρώματος
στυλό έναν ΚΟΚΚΙΝΟ για την πρώτη και Τρίτη περίοδο, και
ΜΠΛΕ Ή ΜΑΥΡΟ στυλό για την δεύτερη και τετάρτη περίοδο.
Για όλες τις επιπλέον περιόδους (παρατάσεις), όλες οι έγγραφες θα
πρέπει να γίνονται με μπλε ή μαύρο χρώμα, (ίδιο χρώμα στυλό με
την δεύτερη και τέταρτη περίοδο)
2. Εάν μια ομάδα παρουσιάζει λιγότερους από δώδεκα παίκτες. Ο
σημειωτής θα χαράσσει μία γραμμή κατά μήκος των κενών για τον
αριθμό δελτίο του παίκτη, το όνομα, τον αριθμό, την συμμετοχή,
στην γραμμή κάτω από τον τελευταίο παίκτη που έχει εισαχθεί.
Εάν υπάρχουν λιγότεροι από 11 παίκτες, η οριζόντια γραμμή
πρέπει να χαραχθεί οριζόντια μέχρι να φτάσει στο χώρο
σφαλμάτων του παίκτη, και να συνεχίσει διαγώνια προς τα κάτω.
3. Να επιβεβαιώσει τα ονόματα του προπονητή και του βοηθού
προπονητή. Αν δεν υπάρχει προπονητής ο αρχηγός θα ενεργεί σαν
προπονητής θα υποδειχθεί με την αναγραφή (CAP) μετά το
όνομα του,
4. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου και στο τέλος του αγώνα , θα
χαράσσει μία έντονη γραμμή μεταξύ των κενών που έχουν
χρησιμοποιηθεί και αυτών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
Στο τέλος του αγώνα θα ακυρώνει τα υπολειπόμενα κενά
χαράσσοντας μία έντονη γραμμή.
5. Οι διαιτητές μπορούν να διορθώσουν οποιοδήποτε λάθος στο
φύλλο αγώνος που αφορούν το σκορ, τον αριθμό των σφαλμάτων,
τον αριθμό των τάιμ άουτς, σύμφωνα με τις διατάξεις των
κανονισμών. Ο Ά διαιτητής θα υπογράψει τις διορθώσεις. Οι
εκτεταμένες διορθώσεις θα πρέπει να τεκμηριώνονται στην
οπίσθια όψη του φύλλου αγώνος
6. Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, ο σημειωτής θα πρέπει να
σημειώνει την ώρα λήξης του αγώνα,
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7. Ο σημειωτής τότε θα σημειώνει με κεφαλαία γράμματα το
επώνυμο του στο φύλλο αγώνα, αφού αυτό έχει γίνει πρώτα από
τον βοηθό σημειωτή, τον χρονομέτρη του αγώνα και τον χειριστή
των 24’’. Σ την συνέχεια όλοι οι κριτές τις γραμματείας θα
υπογράφουν δίπλα στο όνομα τους. .
Η σημείωση κάθε χρεωμένου Τάιμ - Άουτ κατά την διάρκεια κάθε
περιόδου και κάθε παράτασης θα γίνεται με την αναγραφή του λεπτού
στο οποίο χορηγήθηκε το Τάιμ - Άουτ.
Εάν σε μια ομάδα δεν έχει χορηγηθεί τάϊμ άουτ στο 2ο ημίχρονο μέχρι
το χρονόμετρο του αγώνος να δείχνει 2:00 για την λήξη της 4 ης
περιόδου, η ομάδα χάνει το ένα από τα 3 τάϊμ άουτ που δικαιούται στο
2ο ημίχρονο, και ο σημειωτής θα χαράσσει 2 οριζόντιες γραμμές στο
φύλλο αγώνος στο πρώτο τετραγωνάκι των τάιμ άουτ του δευτέρου
ημιχρόνου της ομάδας.
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