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                                 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

 

 Οι πιο κάτω αλλαγές θα περιληφθούν στους νέους Επίσημους Κανονισμούς 

Καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι τον Αύγουστο 2018 στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Fiba. 

 

 Η μετάφραση έχει γίνει από το κείμενο Officials Basketball Rules – Changes as 1 October 

2018, το οποίο βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Fiba. 

 

 Έχει γίνει ελεύθερη μετάφραση. Σε περίπτωση διχογνωμίας μεταξύ του κειμένου στην 

ελληνική και του κειμένου στην αγγλική υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Άρθρο 4 - Στολές – Εξοπλισμός 

Νέο 

Οποιοσδήποτε εξοπλισμός των παικτών πρέπει να είναι  το ίδιο χρώμα όλος ο εξοπλισμός, για όλη 

την ομάδα. 

 Ελαστικά μανίκια βραχίονα, ελαστικά μανίκια ποδιών, κάλυμμα κεφαλής, περικάρπια, 

ταινίες βραχιόνων, ώμων, ποδιών. 

 Όλος ο εξοπλισμός των παικτών πρέπει να είναι  το ίδιο χρώμα, όλος ο εξοπλισμός, για όλη 

την ομάδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Άρθρο 17 - Επαναφορά 

Νέο 17.2.8 

Όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2.00 λεπτά ή λιγότερο στη 4η περίοδο και σε κάθε παράταση, 

κατά την επαναφορά ο αμυνόμενος παίκτης δεν πρέπει να κινεί οποιοδήποτε μέρος του σώματος 

του πάνω ή έξω από την  γραμμή ορίων για να παρεμποδίσει την επαναφορά. Ο διαιτητής πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το προληπτικό σήμα (εικόνα πιο κάτω) για προειδοποίηση κατά την διαδικασία 

επαναφοράς. Παράβαση μετά την προειδοποίηση θα τιμωρείται με τεχνική ποινή. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Άρθρο 24 - Ντρίπλα 

Νέο 

Ντρίπλα είναι η κίνηση με μπάλα από παίκτη ο οποίος έχει τον έλεγχο της μπάλας, ο οποίος ρίχνει, 

χτυπά, κυλά την μπάλα στο έδαφος. 

Καταργείται από τον κανονισμό η φράση < ή σκόπιμα την πετά στο ταμπλό>. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Άρθρο 29 - 24 δευτερόλεπτα 

Τροποποιημένος κανονισμός 

29.2.3 

Το χρονόμετρο των 24 δευτ. θα επαναρυθμίζεται κάθε φορά που ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι 

για σφάλμα ή παράβαση που γίνεται από την ομάδα που έχει τον έλεγχο της μπάλας. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατοχή της μπάλας πρέπει να δίνεται στην αντίπαλη ομάδα από αυτή 

που είχε προηγουμένως τον έλεγχο της μπάλας. Ακολούθως,  

 Εάν η επαναφορά θα γίνει στο πίσω γήπεδο, το χρονόμετρο των 24 δευτ. πρέπει να 

επαναρυθμιστεί στα 24 δευτ. 

 Εάν η επαναφορά θα γίνει στο μπρος γήπεδο, το χρονόμετρο των 24 δευτ. πρέπει να 

επαναρυθμιστεί στα 14 δευτ. 
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29.2.4 

Όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2.00 λεπτά ή λιγότερο στη 4η περίοδο και σε κάθε παράταση, 

ακολουθεί επαναφορά μετά από time out, από την ομάδα η οποία είχε την κατοχή της μπάλας στο 

πίσω γήπεδο, ο προπονητής αυτής της ομάδας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν η επαναφορά 

της ομάδας του θα γίνει από την γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας στο 

μπρος γήπεδο της ομάδας ή στο πίσω γήπεδο της ομάδας του. 

Εάν η επαναφορά θα γίνει από την γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας 

στο μπρος γήπεδο της ομάδας, το χρονόμετρο των 24 δευτ. θα πρέπει να επαναρυθμιστεί ως 

ακολούθως,  

 Εάν υπάρχουν 14 δευτερόλεπτα ή περισσότερα, όταν σταμάτησε το χρονόμετρο του αγώνα, 

θα επαναρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα. 

 Εάν υπάρχουν 13 δευτερόλεπτα ή λιγότερα, όταν σταμάτησε το χρονόμετρο του αγώνα, δεν 

πρέπει να επαναρυθμιστεί, αλλά να συνεχίσει με όσο χρόνο είχε όταν σταμάτησε το 

χρονόμετρο. 

Εάν η επαναφορά θα γίνει από το πίσω γήπεδο της ομάδας, το χρονόμετρο θα πρέπει να 

επαναρυθμιστεί στα 24 δευτερόλεπτα ή να συνεχίσει με όσο χρόνο απέμεινε, όπως προβλέπεται 

από τους κανονισμούς. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Άρθρο 35 - Διπλό σφάλμα 

Νέο 

35.        Διπλό σφάλμα 

35.1     Ορισμός 

35.1.1  Διπλό σφάλμα είναι μια κατάσταση στην οποία 2 αντίπαλοι διαπράττουν προσωπικά 

σφάλματα , ο ένας εναντίον του άλλου, περίπου την ίδια χρονική στιγμή. 

35.1.2  Για να θεωρήσουμε 2 σφάλματα ως διπλό σφάλμα, οι ακόλουθες συνθήκες είναι 

απαραίτητες, 

 Τα σφάλματα να είναι προσωπικά σφάλματα. 

 Τα σφάλματα να έχουν φυσική επαφή. 

 Τα σφάλματα να είναι μεταξύ 2 αντιπάλων οι οποίοι χρεώνονται με σφάλμα μεταξύ τους. 

 Τα σφάλματα να έχουν την ίδια βαρύτητα. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Άρθρο 36 - Τεχνικό σφάλμα 

Νέο 

Εάν οι διαιτητές χρεώσουν τεχνική ποινή, 1 ελεύθερη βολή θα πρέπει να εκτελεστεί. Μετά την 

ελεύθερη βολή, το παιχνίδι θα πρέπει να συνεχιστεί από την ομάδα η οποία είχε την κατοχή της 

μπάλας ή είχε το δικαίωμα κατοχής της μπάλας τη στιγμή που χρεώθηκε η τεχνική ποινή. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Άρθρο 39 - Συμπλοκή 

Προτεινόμενος νέος κανονισμός 

Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας το οποίο, μετά που αφήνει την περιοχή του 

πάγκου της ομάδας του, λαμβάνει ενεργά μέρος σε συμπλοκή θα πρέπει να αποβάλλεται σύμφωνα 

με το σχετικά άρθρα (D-foul). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Άρθρο 46 - Πρώτος διαιτητής- Καθήκοντα και εξουσίες-IRS 

Προτεινόμενο νέο κείμενο στον κανονισμό 

46.12  Τελευταία 2 λεπτά του αγώνα 

             Εάν παράβαση παρεμβολής ή παρεμπόδισης χρεώθηκε σωστά. 

             Σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα 

 Μετά από σφάλμα το οποίο χρεώθηκε στον σουτέρ σε ανεπιτυχή προσπάθεια για καλάθι 

εάν 2 ή 3 βολές πρέπει να δοθούν. 

 Εάν ένα προσωπικό, αντιαθλητικό ή σφάλμα αποβολής είναι σύμφωνα με τα κριτήρια για 

να χρεωθεί ως τέτοιο ή πρέπει να αναβαθμιστεί ή και να υποβαθμιστεί. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Άρθρο 50 - Χειριστής 24 δευτερολέπτων – Καθήκοντα 

Νέο 

Ζωντανή μπάλα σφηνώνει μεταξύ του ταμπλό και του στεφανιού, εκτός μεταξύ ελευθέρων βολών 

και εκτός εάν ακολουθεί κατοχή σαν μέρος μιας ποινής, είναι κατάσταση αναπήδησης σύμφωνα με 
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το τόξο εναλλασσόμενης κατοχής. Αφού η μπάλα ακούμπησε το στεφάνι, το χρονόμετρο των 24 

δευτ. θα πρέπει να επαναρυθμίζεται αναλόγως σε 14 ή 24 δευτερόλεπτα. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Επαναφορά μετά από αντιαθλητικό ή σφάλμα αποβολής 

Τροποποιημένος κανονισμός 

 Όλες οι επαναφορές σαν μέρος ενός αντιαθλητικού και σφάλματος αποβολής θα γίνονται 

από την γραμμή επαναφοράς στο μπρος γήπεδο της ομάδας. 

 Όλες οι επαναφορές μετά από κατάσταση συμπλοκής ή οποία έχει συμβεί, θα γίνονται από 

την γραμμή επαναφοράς στο μπρος γήπεδο της ομάδας. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις η ομάδα θα έχει 14 δευτερόλεπτα ως χρόνο επίθεσης. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Β – Φύλλο αγώνος 

Νέο 

38.2.4   Ο αριθμός των ελευθέρων βολών που θα χορηγούνται είναι ως ακολούθως, 

 Εάν είναι σφάλμα αποβολής σε βοηθό προπονητή, αναπληρωματικό, παίκτη χωρίς δικαίωμα 

συμμετοχής ή συνοδό, περιλαμβανομένου την εγκατάλειψη του πάγκου σε περίπτωση 

συμπλοκής, και αυτό το σφάλμα χρεώνεται στον προπονητή σαν τεχνική ποινή = 2 ελεύθερες 

βολές. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Δ – Κατάταξη των ομάδων 

Νέο 

Υπάρχουν λεπτομερείς περιπτώσεις και παραδείγματα στο κεφάλαιο Δ.3 εάν μια ομάδα από 

υπαιτιότητα μηδενιστεί για 2η φορά. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Εξοπλισμός – Συσκευή 24 δευτερολέπτων 

Αναλύεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την σήμανση της λήξης του χρόνου του αγώνα και της 

επίθεσης, με φωτισμό στο ταμπλό καθώς και οι απαραίτητες συσκευές 24 δευτερολέπτων. 

 

 

 

 

 

 

Αντώνης Δημητρίου 

Εθνικός Εκπαιδευτής 

Ιούλιος 2018 


