
                    Επίσημοι Κανονισμοί Καλαθοσφαίρισης Fiba 2017 
                                Περίληψη των κυριότερων αλλαγών 
                                      Ισχύει από 1η Οκτωβρίου 2017 
 
 
Οι νέοι Επίσημοι Κανονισμοί Καλαθοσφαίρισης  έχουν ισχύ 
από 1 Οκτωβρίου 2017. Υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να 

τύχουν κάποιων τροποποιήσεων μέχρι την ακριβές τελική 
έκδοση, την επισημοποίηση τους και δημοσίευση τους στην 

ιστοσελίδα www.fiba.basketball κοντά στον Οκτώβριο του 
2017, σύμφωνα με την ενημέρωση της Fiba. 
 
 

 
4.2.1/2.4.5 Ορισμός ομάδας  

 
Ο μέγιστος αριθμός συνοδών μιας ομάδας οι οποίοι μπορούν να 

κάθονται στον πάγκο με ειδικά καθήκοντα, εκτός από τον 
προπονητή και τον βοηθό του, επεκτείνεται στους εφτά. 

Επομένως θα πρέπει ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων καθισμάτων 
στον πάγκο να είναι 16. 

 
 

4.3 Εμφανίσεις ομάδας 
 

 Οι φανέλες και τα παντελονάκια θα πρέπει να είναι από το 
ίδιο κυρίαρχο χρώμα.  

 Εάν οι φανέλες έχουν μανίκια αυτά πρέπει να τελειώνουν 
πάνω από τον αγκώνα. Μακρυμάνικες φανέλες δεν 

επιτρέπονται. 
 Οι κάλτσες θα πρέπει να είναι ορατές. 

 Τα παπούτσια μπορούν να έχουν οποιοδήποτε συνδυασμό 
χρωμάτων αλλά το αριστερό και το δεξί πρέπει να ταιριάζουν. 

Δεν επιτρέπονται φώτα που αναβοσβήνουν, υλικά που 
αντανακλούν ή άλλα διακοσμητικά στα παπούτσια. 

 
 

4.4 Εξοπλισμός ομάδας  
 

Ο ακόλουθος εξοπλισμός επιτρέπεται 
 Θερμαντικά μανίκια μαύρα ή άσπρα ή το κυρίαρχο χρώμα 

της ομάδας στις φανέλες αλλά το ίδιο χρώμα για όλους τους 
παίκτες της ομάδας.  

 Θερμαντικά ποδιών μαύρα ή άσπρα ή το κυρίαρχο χρώμα 
της ομάδας στα παντελονάκια αλλά το ίδιο χρώμα για όλους 

τους παίκτες της ομάδας. 



 Ταινία μετώπου μαύρη ή άσπρη ή το ίδιο κυρίαρχο χρώμα 

της ομάδας στις φανέλες αλλά το ίδιο χρώμα για όλους τους 
παίκτες της ομάδας. Η ταινία μετώπου δεν μπορεί να καλύπτει 

οποιοδήποτε μέρος του προσώπου εντελώς ή μερικώς (μάτια, 
μύτη, χείλη κλπ.) και δεν μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον 

παίκτη που την φορεί ή και για τους άλλους παίκτες. Η ταινία 
μετώπου θα πρέπει να είναι ενιαία και να μην έχει τίποτα που 

να εξέχει.  
 Ταινία καρπού, μέγιστο 10 εκατοστά φάρδος, υφασμάτινο 

μαύρο ή άσπρο ή το ίδιο κυρίαρχο χρώμα όπως οι φανέλες 
αλλά το ίδιο χρώμα για όλους τους παίκτες της ομάδας.  

 Ταινία/tape για τα χέρια, ώμους, πόδια κλπ. μαύρη ή άσπρη 
ή από το ίδιο κυρίαρχο χρώμα όπως οι φανέλες αλλά το ίδιο 

για όλους τους παίκτες της ομάδας. 
 Υποστηρικτικά αστραγάλου διαφανές ή μαύρο ή άσπρο 

αλλά το ίδιο χρώμα για όλους τους παίκτες της ομάδας.  
 

 
7.1 Καθήκοντα προπονητών 

 

Η λίστα με τα μέλη της ομάδας και όλες οι επιπλέον πληροφορίες της 

ομάδας θα πρέπει να δίνονται στον σημειωτή τουλάχιστον 40 λεπτά 
πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα. 

 
 

15.1.3 Παίκτης στην προσπάθεια για σουτ 
 

Όταν ένας παίκτης είναι στην προσπάθεια για σουτ και μετά που 
καταλογίζεται σφάλμα υπέρ του, πασάρει αντί να σουτάρει, δε 

θεωρείται πλέον ότι βρίσκεται στην προσπάθεια για σουτ.  
 

 
25.2 Κανονισμός Βημάτων 

 
 Όταν κινείται ο παίκτης και έχει το ένα πόδι στο έδαφος όταν πιάνει 

την μπάλα ή τελειώνει την ντρίπλα το επόμενο πόδι ή πόδια που 
ακουμπούν στο έδαφος είναι το βήμα 1 και θα είναι το πόδι του 

πίβοτ.  
 

Θα σταλεί επιπρόσθετο υλικό για τον κανονισμό των βημάτων. 
 

 
33.16 Προσποίηση για φάουλ-fake  

 
Fake είναι οποιαδήποτε προσπάθεια παίκτη να προσποιηθεί ότι του 

έγινε φάουλ ή να κάνει οποιαδήποτε υπερβολική θεατρική κίνηση 

στην προσπάθεια του να κερδίσει την άποψη ότι του έγινε φάουλ 



έτσι ώστε να κερδίσει αθέμητο πλεονέκτημα. Αυτή η παράβαση 

μπορεί να γίνει ή από επιτιθέμενο ή από αμυνόμενο παίκτη. 
 

Ένα νέο σήμα με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται έχει 
ενταχθεί.  

 
 

36.3.3-37.2.3 Αποβολή από τον αγώνα  
 

Ένας παίκτης θα πρέπει να αποβάλλεται από το υπόλοιπο του αγώνα 
όταν χρεώνεται με 1 τεχνική ποινή και 1 αντιαθλητικό σφάλμα. 

  
Ένας παίκτης/προπονητής θα πρέπει να αποβάλλεται για το 

υπόλοιπο του αγώνα όταν χρεώνεται με 2 τεχνικά σφάλματα 
εναντίων του όταν 1 από αυτά τα σφάλματα μπορεί να είναι 

αντιαθλητικό σφάλμα εναντίων του σαν παίκτης.  
 

 
 

37.1.1 Αντιαθλητικό σφάλμα 
 

 Αντιαθλητικό σφάλμα είναι ένα σφάλμα επαφής το οποίο κατά την 
κρίση του διαιτητή είναι  

 Υπερβολική, σκληρή επαφή από παίχτη στην προσπάθεια του 
να παίξει την μπάλα ή τον αντίπαλο. 

  Επαφή από αμυντικό παίχτη χωρίς κανονική προσπάθεια 
να παίξει κατευθείαν την μπάλα εντός του πνεύματος και 

του σκοπού των κανονισμών προκαλεί αχρείαστη επαφή 
στην προσπάθεια του να σταματήσει τον αιφνιδιασμό ή 

την πρόοδο της διαδικασίας της επιτιθέμενης ομάδας 
στην αντεπίθεση. Αυτό ισχύει μέχρι ο επιτιθέμενος παίχτης 

ξεκινήσει την προσπάθεια για σουτ.  
 

Θα σταλεί επιπρόσθετο υλικό για τον κανονισμό του αντιαθλητικού 
σφάλματος. 

 
 

Εγχειρίδιο Διαιτησίας 
 

 
Έναρξη αγώνα ή περιόδου-σφύριγμα προσοχής 

 
Χρήση του σφυρίγματος προσοχής από τον ενεργό διαιτητή κατά 

την έναρξη του αγώνα , πριν εισέλθει στον κύκλο για την 
αναπήδηση και κατά την έναρξη των υπόλοιπων περιόδων 

προτού θέσει την μπάλα στη διάθεση του παίκτη για επαναφορά από 

το κέντρο του γηπέδου. 



Διευκρίνηση για την ομάδα διαιτησίας/Crew chief  

 
Ο επικεφαλής της ομάδας διαιτησίας με ειδικά καθήκοντα και 

υποχρεώσεις τώρα θα αποκαλείται: Crew chief/επικεφαλής ομάδας 
(προηγουμένως διαιτητής)  

Η ομάδα διαιτησίας αποτελείται από τον crew chief/επικεφαλής 
ομάδας, βοηθό 1 και βοηθό 2 (εάν υπάρχει).  

 
 

 
Σηματοδοσία Διαιτητών (A) 

 
Έχουν εισαχθεί δύο νέα σήματα. 

1. Fake.Κίνηση του χεριού από τον αγκώνα δύο φορές 
αρχίζοντας από πάνω. 

2. Χρήση IRS.Κυκλική κίνηση χεριού σε οριζόντια θέση 
προεξέχοντος του δείχτη. 

 
 

 
Φύλλο αγώνος (Β) 

 
 Ο σημειωτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί 2 διαφορετικού 

χρώματος στυλό. 
 Όταν η ομάδα παρουσιάζει λιγότερους από 12 παίκτες.  

 Όταν η ομάδα παρουσιάζεται με παίκτη-προπονητή 
 Ο χώρος των σφαλμάτων στο φύλλο αγώνος μετά το πρώτο 

ημίχρονο και μετά το τέλος του αγώνα. 
 Πως να διορθώνει λάθη ο σημειωτής.  

 Υπογραφές από την γραμματεία μετά τον αγώνα.  
 

 
 

Διαδικασία ενστάσεων (C) 
 

Μία ομάδα θα μπορεί να υποβάλλει ένσταση εάν επηρεάζεται από 
 Λάθος από τον σημειωτή, τον χρονομέτρη ή τον χρονομέτρη 

της επίθεσης το οποίο δεν έχει διορθωθεί από τους διαιτητές. 
 Απόφαση για εξ υπαιτιότητας, ακύρωσης, αναβολής, μη 

επανάληψης ή διεξαγωγής του αγώνα. 
 Παράβαση των κανονισμών. 

 
Για να είναι αποδεκτή η ένσταση πρέπει να ακολουθείται η εξής 

διαδικασία 
 



 Ο αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να υπογράψει το φύλλο 

αγώνος, το αργότερα 15 λεπτά μετά την λήξη του αγώνα, στο 
χώρο που λέει 

 < υπογραφή αρχηγού σε περίπτωση ενστάσεως>. 
 Οι λόγοι της ένστασης θα πρέπει να αποσταλούν γραπτώς το 

αργότερο 1 ώρα μετά την λήξη του αγώνα. 
 Θα υπάρχει χρέωση CHF 1500 μόνο εάν η ένσταση 

απορρίπτεται. 
 Ο crew chief θα πρέπει να αποστείλει έκθεση για το 

περιστατικό στο εκπρόσωπο της Fiba ή τον πρόεδρο της 
Τεχνικής Επιτροπής. 

 
Η υπεύθυνη επιτροπή θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατόν και το 

αργότερο 24 ώρες από την λήξη του αγώνα. 
 

Η απόφαση της επιτροπής είναι τελεσίδικη. 
 

 
 

Κατάταξη ομάδων 8.7, D.5, D.6 
 

 Σε περίπτωση σειράς 2 αγώνων, εντός και εκτός, ο συνολικός 
αριθμός των πόντων θα πρέπει να θεωρούνται ως ένας αγώνας 

διάρκειας 80λεπτών. 
 Εάν το σκορ είναι ισόπαλο στο τέλος του πρώτου αγώνα δεν 

θα υπάρχει παράταση. 
 Εάν το συνολικό σκορ από τους δύο αγώνες είναι ισόπαλο, ο 

δεύτερος αγώνας θα συνεχιστεί με όσες 5λέπτες παρατάσεις 
χρειάζονται για να σπάσει η ισοπαλία. 

 Ο νικητής της σειράς θα είναι η ομάδα πού 
            .Είναι νικήτρια και στα δύο παιχνίδια. 

                        .Έχει πετύχει τους πιο πολλούς συνολικά πόντους, 
εάν οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει από ένα αγώνα. 

 
 

Εξοπλισμός αγώνα (Κεφάλαια 2 και 10) 
 

Για το επίπεδο γηπέδων 1 και 2: 
 Τα ταμπλό θα πρέπει να έχουν φωτεινή σήμανση περιμετρικά 

το οποίο θα ανάβει σε κίτρινο μόνο όταν ηχήσει η κόρνα λήξης 
της επίθεσης. 

 Τα χρονόμετρο της επίθεσης θα πρέπει να διαθέτει ηχητικό 
εξοπλισμό για το τέλος του χρόνου επίθεσης όταν δείχνει 

μηδέν(0.0). 
 Το χρονόμετρο της επίθεσης θα πρέπει να δείχνει τον 

εναπομείναντα χρόνο των δευτερολέπτων σε δέκατα(1/10) 



του δευτερολέπτου μόνο στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της 

επίθεσης. 
 Συστήνεται από 1 Οκτωβρίου 2017 / Επιβάλλεται από 1 

Οκτωβρίου 2018 
 

 
Εξοπλισμός αγώνα (Κεφάλαια 2 και 10) 

 
 Εισαγωγή μπάλας νούμερο 5 για αγώνες μίνι. 

 Η εξέταση της μπάλας είναι πιο λεπτομερής. 
 Το κεφάλαιο για τον φωτισμό έχει πλήρως αναθεωρηθεί. 

 Το κεφάλαιο για τις διαφημιστικές πινακίδες έχει αναθεωρηθεί. 
 

 
Γενικά 

 
Μικρές προσαρμογές έχουν γίνει για καλύτερες διευκρινήσεις σε 

διάφορα σημεία του κανονισμού. 
 

 
 

Μαζί με το παρών κείμενο σας αποστέλλονται τα ακόλουθα 
  

1.       2017 OBR / Basketball Rules: draft 11 working “yellow version” / 15 
August 2017 
2.       2017 OBR / Basketball Equipment: draft 7 “yellow version” / 15 August 
2017 
3.       Summary of the changes 2017 (Word / English) 
 
 
 

 

Όλες οι νέες αλλαγές είναι κιτρινισμένες στα πιο πάνω 
εγχειρίδια. 

 
 

Αντώνης Δημητρίου 
 

Λευκωσία, Αύγουστος 2017 
 


