ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τεχνικά σφάλματα
Β.8 Σφάλματα
Β.8.1 Τα σφάλματα των παικτών μπορεί να είναι προσωπικά, τεχνικά, αντιαθλητικά ή
αποκλεισμού και θα καταγράφονται σε βάρος του παίκτη.
Β.8.2 Τα σφάλματα που γίνονται από τους head προπονητές, βοηθούς προπονητών,
αναπληρωματικούς, αποκλεισμένους παίκτες και συνοδούς των ομάδων, μπορεί να
είναι τεχνικά ή αποκλεισμού και θα χρεώνονται στον προπονητή. Επιπλέον,
σφάλματα αποβολής που διαπράττονται από πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στο
φύλο αγώνος και συμμετέχουν σε συμπλοκή θα πρέπει να καταχωρούνται σε αυτά τα
πρόσωπα.
Β.8.3 Η καταγραφή όλων των σφαλμάτων, θα γίνεται ως εξής:
Β.8.3.1 Το προσωπικό σφάλμα, θα υποδεικνύεται με την καταχώρηση ενός "Ρ".
Β.8.3.2 Το τεχνικό σφάλμα εναντίον παίκτη θα υποδεικνύεται με την καταχώρηση
ενός "Τ". Ένα δεύτερο τεχνικό σφάλμα θα καταχωρείται επίσης ως "Τ",
ακολουθούμενο από την ένδειξη «GD» (Game Disqualification) για την αποβολή του
από τον αγώνα, στο επόμενο κενό.
Β.8.3.3 Το τεχνικό σφάλμα εναντίον του προπονητή, για προσωπική αντιαθλητική
συμπεριφορά, θα υποδεικνύεται με την καταχώρηση ενός "C". Ένα δεύτερο παρόμοιο
τεχνικό σφάλμα θα υποδεικνύεται επίσης με την καταχώρηση ενός "C",
ακολουθούμενου από "GD" στον εναπομείναντα χώρο.
Β.8.3.4 Ένα τεχνικό σφάλμα εναντίον του προπονητή για οποιαδήποτε άλλη αιτία θα
υποδεικνύεται με την καταχώρηση ενός "Β". Ένα τρίτο τεχνικό σφάλμα (ένα από
αυτά μπορεί να είναι “C”) θα καταχωρείται ως «Β» ή «C», ακολουθούμενο από
«GD», στον εναπομείναντα χώρο.
Β.8.3.5 Ένα αντιαθλητικό σφάλμα εναντίον ενός παίκτη θα υποδεικνύεται με την
καταχώρηση ενός "U". Ένα δεύτερο παρόμοιο αντιαθλητικό σφάλμα θα
υποδεικνύεται επίσης με την καταχώρηση ενός "U", ακολουθούμενου από "GD" στον
εναπομείναντα χώρο.
93 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2018 Κανόνας έβδομος Γενικές Διατάξεις Κομισάριοι Σελ.77
Β.8.3.6 Τεχνικό σφάλμα εναντίον ενός παίκτη που προηγουμένως είχε ένα
αντιαθλητικό σφάλμα ή αντιαθλητικό σφάλμα εναντίον ενός παίκτη που
προηγουμένως είχε ένα τεχνικό σφάλμα, θα υποδεικνύεται με την καταχώρηση ενός
"U" ή "Τ", ακολουθούμενου από "GD" στο επόμενο κενό.
Β.8.3.7 Tο σφάλμα αποκλεισμού θα υποδεικνύεται με την καταχώρηση ενός "D".
Β.8.3.8 Kάθε σφάλμα το οποίο επισύρει ελεύθερη βολή/ές, θα υποδεικνύεται με την
καταχώρηση του αντιστοίχου αριθμού των ελευθέρων βολών (1, 2, ή 3), δίπλα στα
"Ρ", "Τ", "C", "Β", "U" ή "D". Β.8.3.9 Όλα τα σφάλματα εις βάρος και των δύο
ομάδων, τα οποία επισύρουν ποινές της ιδίας βαρύτητας και τα οποία ακυρώνονται
σύμφωνα με το άρθρο 42 (ειδικές περιπτώσεις), θα καταγράφονται προσθέτοντας ένα
μικρό "c", δίπλα στα "Ρ", "Τ", "C", "Β", "U" ή "D". Β.8.3.10 Ένα σφάλμα
αποκλεισμού κατά ενός βοηθού προπονητή, αναπληρωματικού, αποκλεισμένου
παίκτη ή ενός συνοδού μέλους αποστολής της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και της
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εγκατάλειψης της περιοχής του πάγκου σε μια κατάσταση συμπλοκής, θα
καταχωρείται ως τεχνικό σφάλμα κατά του προπονητή, ως “B2’’.
B.8.3.11 Ένα “F” θα σημειώνεται, μετά το ‘D2’ ή ‘D’, σε όλα τα εναπομείναντα
κενά του head προπονητή που έχει αποβληθεί, του πρώτου βοηθού προπονητή,
αναπληρωματικού ή αποκλεισμένου παίκτη σε συμπλοκή
Β.8.3.12 Παραδείγματα σφαλμάτων αποκλεισμού για βοηθούς προπονητών,
αναπληρωματικούς, αποκλεισμένους παίκτες και συνοδούς ομάδων.
Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον του head προπονητή θα καταχωρείται ως
ακολούθως:
D2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LOOR A.
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
MONTA B.
Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον του πρώτου βοηθού προπονητή θα καταχωρείται ως
ακολούθως
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LOOR A.
B2
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
MONTA B.
D
Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον ενός αναπληρωματικού, θα καταχωρείται ως
ακολούθως:

OO1

MAYER
F

KAI
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

5

X

D

LOOR A.

B2

MONTA B.

Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον ενός αποκλεισμένου παίκτη μετά το 5ο του σφάλμα,
θα καταχωρείται ως ακολούθως:
O15
RUSH S
25 X T1 P2 P1 P2 P
D
KAI
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

B2

MONTA B.

Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον ενός συνοδού μέλος αποστολής, θα καταχωρείται ως
ακολούθως:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LOOR A.
B2
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
MONTA B.
Β.8.3.13 Παραδείγματα για σφάλματα αποβολής επειδή εγκατέλειψαν την περιοχή
του πάγκου σε μια συμπλοκή του head προπονητή, του πρώτου βοηθού προπονητή,
αναπληρωματικού, αποκλεισμένου παίκτη ή συνοδού αποστολής: Ανεξάρτητα από
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τον αριθμό των ατόμων που αποβλήθηκαν για εγκατάλειψη του πάγκου, μία απλή
τεχνική ποινή ‘Β2’ ή ‘D2’ θα καταλογίζεται στον head προπονητή.
Μία αποβολή εναντίον του head προπονητή και ενός πρώτου βοηθού προπονητή θα
καταλογίζεται ως ακολούθως:
Eάν μόνο ο head προπονητής αποβάλλεται:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

D2

F

F

MONTA B.

Eάν μόνο ο πρώτος βοηθός προπονητή αποβάλλεται:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

B2

MONTA B.

D

F

F

Εάν και οι δύο, head προπονητής και πρώτος βοηθός προπονητή, αποβάλλονται:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

D2

F

F

MONTA B.

D

F

F

Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον αναπληρωματικού, θα καταλογίζεται ως ακολούθως:
Εάν ο αναπληρωματικός έχει λιγότερα από 4 σφάλματα, τότε ένα ‘D’ θα
καταχωρείται, ακολουθούμενο από ένα ‘F’ σε όλα τα υπολειπόμενα κενά:
O03

SMITH

KAI
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

E

9

X

P2 P2

LOOR A.

D

F

F

B2

MONTA B.

Εάν αυτό είναι το πέμπτο του σφάλμα, τότε ένα ‘D’ θα καταχωρείται ακολουθούμενο
από ένα ‘F’, δίπλα από το τελευταίο τετραγωνάκι των σφαλμάτων:
JONES
O02
M
8 X T1 P2 P3 P1 D F
KAI
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

B2

MONTA B.

Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον αποκλεισμένου παίκτη, θα καταλογίζεται ως
ακολούθως:
Καθώς ο αποκλεισμένος παίκτης δεν έχει ελεύθερα τετραγωνάκια, τότε ένα ‘D’ θα
καταχωρείται, ακολουθούμενο από ένα ‘F’, δίπλα από το τελευταίο τετραγωνάκι των
σφαλμάτων:
O15
RUSH
K 25 X T1 P2 P3 P1 P2 DF
3 από 5

KAI
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

B2

MONTA B.

Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον συνοδού-μέλους θα χρεώνεται εναντίον του head
προπονητή και θα καταλογίζεται ως ακολούθως
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LOOR A.
B2
Β
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
MONTA B.
Κάθε σφάλμα αποβολής εναντίον ενός συνοδού-μέλους θα καταχωρείται εναντίον
του head προπονητή, καταγεγραμμένη ως Β (μέσα σε κύκλο), αλλά δεν θα μετρά ως
μία από τις τρείς τεχνικές ποινές που οδηγούν στην αποβολή του.
Β.8.3.14 Παραδείγματα για σφάλματα αποβολής για ενεργή συμμετοχή σε συμπλοκή
του head προπονητή, του πρώτου βοηθού προπονητή, αναπληρωματικού,
αποκλεισμένου παίκτη ή συνοδού αποστολής: Ανεξάρτητα από τον αριθμό των
ατόμων που εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο, μια απλή τεχνική ποινή ‘Β2’ ή ‘D2’
θα χρεώνεται στον head προπονητή. Ένα σφάλμα αποβολής στον head προπονητή και
στον πρώτο βοηθό προπονητή θα σημειώνεται ως ακολούθως: Εάν μόνο ο head
προπονητής αποβάλλεται:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

D2

D2

F

MONTA B.

Εάν μόνο ο πρώτος βοηθός προπονητή αποβάλλεται:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LOOR A.
B2
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
MONTA B.
D2 F
F
Εάν και οι δύο head προπονητής και πρώτος βοηθός προπονητή αποβάλλονται:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LOOR A.
D2 D2 F
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
MONTA B.
D2 F
F
Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον αναπληρωματικού παίκτη, θα καταλογίζεται ως
ακολούθως:
Εάν ο αναπληρωματικός έχει λιγότερα από 4 σφάλματα, τότε ένα ‘D2’ θα
καταχωρείται, ακολουθούμενο από ένα ‘F’ σε όλα τα υπολειπόμενα κενά:
OO1
MAYER F
5 X P2 P3 D2 F
F
KAI
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

B2

MONTA B.
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Εάν αυτό είναι το πέμπτο του σφάλμα, τότε ένα ‘D2’ θα καταχωρείται
ακολουθούμενο από ένα ‘F’, δίπλα από το τελευταίο τετραγωνάκι των σφαλμάτων:
OO2
JONES
8 X T1 P2 P3 P1 D2 F
KAI
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

B2

MONTA B.

Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον αποκλεισμένου παίκτη, θα καταλογίζεται ως
ακολούθως:
Εάν ο αποκλεισμένος παίκτης δεν έχει άλλα ελεύθερα τετραγωνάκια, τότε ένα ‘D2’
θα σημειώνεται, ακολουθούμενο από ένα ‘F’, και τα δύο δίπλα στο τελευταίο
σφάλμα:
O25
RUSH S
25 X T1 P3 P2 P1 P2 D2F
KAI
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

LOOR A.

B2

MONTA B.

Ένα σφάλμα αποβολής εναντίον συνοδού ομάδας, θα καταλογίζεται στον head
προπονητή και θα σημειώνεται ως ακολούθως:
B2 Β2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LOOR A.
ΒΟΗΘΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
MONTA B.
Κάθε σφάλμα αποβολής εναντίον ενός συνοδού-μέλους θα καταχωρείται εναντίον
του προπονητή, καταγεγραμμένη ως Β2 (μέσα σε κύκλο), αλλά δεν θα μετρά ως μία
από τις τρείς τεχνικές ποινές που οδηγούν στην αποβολή του.
Σημείωση: Τεχνικά σφάλματα ή σφάλματα αποκλεισμού σύμφωνα με το Άρθρο 39,
δεν θα λογίζονται στα ομαδικά σφάλματα.
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