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ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΩΝ ΠΟΝΤΩΝ (ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

• ∆ύο παράλληλες γραµµές, προεκτεινόµενες από και κάθετα στην τελική 
γραµµή, σε απόσταση 6,25 µέτρων (αλλαγή 6,75 µέτρων) από το σηµείο 
της ορθής προβολής του κέντρου του αντίπαλου καλαθιού. 

• Ένα ηµικύκλιο, ακτίνας 6,25 µέτρων (αλλαγή 6,75 µέτρων) µετρούµενο 
από την εξωτερική πλευρά ως το κέντρο του ίδιου σηµείου, το οποίο 
εφάπτεται στις παράλληλες γραµµές. 

• Η περιοχή των τριών (3) δευτερολέπτων θα έχει σχήµα αντί τραπεζίου 
(αλλαγή) παραλληλογράµµου. 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Ο εξοπλισµός παραµένει ως έχει και η µόνη αλλαγή που γίνεται είναι στη: 
Συσκευή 24άρων δευτερολέπτων  µε δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου 
και στα 14 δευτερόλεπτα. 



ΟΜΑ∆ΕΣ 
 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΗ 
 
Από τους τραυµατισµούς των παικτών τονίζουµε ιδιαιτέρως τις παρακάτω 
περιπτώσεις. 
 

 
• Αν ο τραυµατισµένος παίκτης δε µπορεί να παίξει αµέσως ( περίπου σε 15 
δευτερόλεπτα) ή δεχθεί φροντίδα, πρέπει να αντικατασταθεί, εκτός εάν η 
οµάδα αποµείνει µε λιγότερους από πέντε (5) παίκτες στον αγωνιστικό 
χώρο. 

 
• Εάν ο τραυµατισµένος παίκτης ή οποιοσδήποτε παίκτης που αιµορραγεί ή 
έχει ανοικτή πληγή ανακάµψει στη διάρκεια ενός τάϊµ – άουτ που 
πάρθηκε από οποιαδήποτε οµάδα, πριν ο σηµειωτής υποδείξει την 
αντικατάσταση , αυτός ο παίκτης µπορεί  να συνεχίσει να αγωνίζεται.  



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ 
 

 
• Η εναλλασσόµενη κατοχή είναι η µέθοδος που ξαναζωντανεύει τη µπάλα 

µε επαναφορά, αντί αναπήδησης (Jump- Ball). 
 
• Η οµάδα που δεν αποκτά τον έλεγχο της ζωντανής µπάλας στον 
αγωνιστικό χώρο µετά την αναπήδηση µε την οποία ξεκινά η πρώτη 
περίοδος, θα ξεκινά η διαδικασία της εναλλασσόµενης κατοχής. 

 
   
 
 
 



ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Κανόνας 
 
Μια οµάδα θα χάνει τον αγώνα λόγω υπαιτιότητας, αν: 
 
• ∆εκαπέντε  (15) λεπτά µετά την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του 
αγώνα η οµάδα δεν είναι παρούσα ή δεν είναι ικανή να παρατάξει στον 
αγωνιστικό χώρο πέντε (5) παίκτες , έτοιµους για να αγωνιστούν. 

 
• Οι ενέργειές της εµποδίζουν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. 
 
• Αρνηθεί να αγωνιστεί, µετά τη σχετική υπόδειξη του διαιτητή. 
 

Ποινή:  Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ των αντιπάλων και το αποτέλεσµα 
θα είναι (20-0). Επιπλέον, η υπαίτια οµάδα θα πάρει µηδέν (0) βαθµούς στην 
κατάταξη.  



 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ 
 

Κανόνας: 
 
 Μια οµάδα θα χάνει έναν αγώνα λόγω αδυναµίας, αν κατά τη διάρκεια          
του παιχνιδιού, η οµάδα έχει λιγότερους από δύο (2) παίκτες στον  αγωνιστικό 
χώρο, έτοιµος να αγωνιστούν. 
 
Ποινή: 
 
Αν η οµάδα, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε ο αγώνας προηγείται, το τρέχον 
αποτέλεσµα κατά τη στιγµή της διακοπής, θα παραµένει. Αν η οµάδα υπέρ της 
οποίας κατακυρώθηκε ο αγώνας δεν προηγείται, το αποτέλεσµα θα 
καταγραφεί δύο-µηδέν (2-0) υπέρ της. Η υπαίτια οµάδα θα πάρει έναν (1) 
βαθµό στην κατάταξη. 
 
 



 
 

 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

 
ΒΗΜΑΤΑ 
 
 
ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ, ΞΑΠΛΩΝΕΙ Ή ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΟ 
∆ΑΠΕ∆Ο 
 
 

• Είναι νόµιµο όταν ένας παίκτης πέφτει και γλιστρά στο δάπεδο, ενώ 
κρατά την µπάλα, ή ενώ είναι ξαπλωµένος ή καθισµένος στο δάπεδο, 
αποκτά τον έλεγχο της µπάλας. 

 
• Είναι παράβαση αν ο παίκτης στη συνέχεια κυλάει ή προσπαθεί να 
σηκωθεί όρθιος, ενώ κρατά την µπάλα. 



 
 
ΟΚΤΩ (8) ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 
 
Το εµπρός γήπεδο µιας οµάδας αποτελείται από το καλάθι των αντιπάλων, 
την µπροστινή πλευρά του ταµπλό και το τµήµα του αγωνιστικού χώρου που 
ορίζεται από την τελική γραµµή πίσω από το αντίπαλο καλάθι, τις πλάγιες 
γραµµές και από την ακµή της κεντρικής γραµµής που βρίσκεται προς την 
πλευρά του καλαθιού των αντιπάλων. 
 
Η µπάλα πηγαίνει στο εµπρός γήπεδο της οµάδας όταν: 
• Αυτή αγγίζει το εµπρός γήπεδο 
• Αυτή αγγίζει ένα παίκτη ή ένα διαιτητή που έχει µέρος του σώµατός του 
σε επαφή µε το εµπρός γήπεδο. 

• Στη διάρκεια της ντρίπλας από το πίσω γήπεδο στο εµπρός γήπεδο, τα δύο 
πόδια του ντριπλέρ και η µπάλα, είναι σε επαφή µε το εµπρός γήπεδο. 

 



Κανόνας: 
 
Οποτεδήποτε παίκτης αποκτά τον έλεγχο ζωντανής µπάλας στο δικό του πίσω 
γήπεδο, η οµάδα του πρέπει να προκαλέσει το πέρασµα της µπάλας στο 
εµπρός της γήπεδο, µέσα σε οκτώ  (8) δευτερόλεπτα. 
 
Η περίοδος των οκτώ (8) δευτερολέπτων θα συνεχιστεί για τον εναποµείναντα 
χρόνο, όταν η ίδια οµάδα που προηγουµένως είχε τον έλεγχο της µπάλας, 
αποκτά το δικαίωµα της επαναφοράς της, εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο, σαν 
αποτέλεσµα: 
• Μπάλας που έχει καταλήξει εκτός ορίων 
 
• Τραυµατισµού παίκτη της ίδιας οµάδας 
 
• ∆ιπλού σφάλµατος 
 
• Ακύρωσης ισοβαρών ποινών εναντίον και των δύο οµάδων. 



ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ: 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

     
      Αρχίζει ή επαναρχίζει το χρονόµετρο των 24 δευτερολέπτων, 
οποτεδήποτε µια οµάδα αποκτά τον έλεγχο ζωντανής µπάλας στον αγωνιστικό 
χώρο και πρέπει να κάνει προσπάθεια για σουτ µέσα σε 24 δευτερόλεπτα.  
 
      Σταµατά και επαναρυθµίζει τα 24 δευτερόλεπτα όταν: 

 
• Η µπάλα νόµιµα µπει στο καλάθι, ανανέωση. 
 
• Ένας διαιτητής σφυρίζει για σφάλµα ή παράβαση.  

             
• Η µπάλα αγγίξει τη στεφάνη του αντίπαλου καλαθιού. 

 
• Ο αγώνας σταµατήσει, εξ αιτίας ενέργειας, που σχετίζεται µε την οµάδα 
που δεν έχει τον έλεγχο της µπάλας . 



       
 
  Σταµατά αλλά δεν επαναρυθµίζεται στα 24 -14 δευτερόλεπτα, όταν η 
ίδια οµάδα που προηγουµένως είχε τον έλεγχο της µπάλας, κερδίζει µόνο 
επαναφορά από εκτός ορίων σαν αποτέλεσµα: 
 

• Της εξόδου της µπάλας εκτός ορίων. 
• Του τραυµατισµού ενός παίκτη της ίδιας οµάδας. 
• Μιας διαδικασίας αναπήδησης 
•  Ενός διπλού σφάλµατος 
• Μιας ακύρωσης ισοδύναµων ποινών εναντίον και των δύο οµάδων. 
Παίζεται δηλαδή ο υπολειπόµενος χρόνος 

        
           Σταµατά και δεν λειτουργεί όταν αποµένουν λιγότερα από 24 
δευτερόλεπτα. 
 
 



 
 
 
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε την πρώτη αλλαγή που προέκυψε 
από  φέτος και αφορά στην περίπτωση που η επαναφορά της µπάλας από 
την οµάδα που έχει την κατοχή της γίνεται από τις πλάγιες γραµµές.  
Στην περίπτωση αυτή ο χρονοµέτρης των 24΄΄-14΄΄ ξεκινάει τη συσκευή 
χρονοµέτρησης της επίθεσης , µόλις η µπάλα αγγίξει οποιοδήποτε παίκτη 
εντός  του γηπέδου και όχι όταν αποκτήσει την απόλυτη κατοχή της η 
επιτιθέµενη οµάδα. 

 
 
 
 

 



Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΑ 14   
ΑΝΤΙ 24 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. 

 
     Ο χρόνος εκδήλωσης επίθεσης στο µπροστά µέρος του γηπέδου από 
µια οµάδα,  δεν θα ανανεώνεται στα εικοσιτέσσερα (24) δευτερόλεπτα 
αλλά στα δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα, µόνο µετά από φάουλ ή άλλη 
παράβαση στη µπάλα της αµυνόµενης οµάδας, όπως (πχ εσκεµµένη 
παρεµβολή του ποδιού του αµυντικού για διώξιµο της µπάλας ή γροθιά 
από αµυνόµενο παίκτη πάνω στη µπάλα). 

       Αν στη συγκεκριµένη  περίπτωση η ένδειξη του χρονοµέτρου της     
  επίθεσης είναι  πάνω από 14΄΄ ο χρόνος επίθεσης από επαναφορά      
  παραµένει ως έχει π.χ. 15,16 κλπ δευτερόλεπτα, αν είναι κάτω από 14΄΄   
  ανανεώνεται στα 14΄΄.  
      Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση  που η αµυνόµενη οµάδα 
κάνει φάουλ και έχει συµπληρωµένα τα 4 οµαδικά της , παύει να ισχύει 
πλέον ο κανόνας των 14 δευτερολέπτων γιατί πάντα θα προκύπτουν 
ελεύθερες βολές και στη συνέχεια αλλαγή κατοχής της µπάλας. 



 
       Για να θεωρείται ένα σουτ ότι είναι προσπάθεια για καλάθι, εντός του 
χρόνου των εικοσιτεσσάρων (24) δευτερόλεπτων πρέπει: 
 
• Η µπάλα πρέπει να αφήσει το(τα) χέρι-α του παίκτη πριν ηχήσει η 
συσκευή των 24 δευτερολέπτων. 

 
• Αφού η µπάλα έχει αφήσει το(τα) χέρι-α του παίκτη, πρέπει να αγγίξει το 
καλάθι ή να µπει σε αυτό. 

 
 

      Όταν ένα σούτ επιχειρείται κοντά στη λήξη της περιόδου των 
εικοσιτεσσάρων (24) δευτερολέπτων και η κόρνα ηχήσει ενώ η µπάλα 
είναι στον αέρα : 
 
• Εάν η µπάλα µπει στο καλάθι , δεν υπάρχει παράβαση, το σήµα θα 
αγνοηθεί και το καλάθι θα µετρήσει. 



 
• Εάν η µπάλα αγγίξει τη στεφάνη και δε µπει στο καλάθι, δεν υπάρχει 
παράβαση, το σήµα θα αγνοηθεί και ο αγώνας θα συνεχιστεί. 

 
• Εάν η µπάλα χτυπήσει στο ταµπλό ( όχι στη στεφάνη) ή αποτύχει να 
αγγίξει τη στεφάνη, υπάρχει παράβαση, ωστόσο οι αντίπαλοι αµυντικοί 
αποκτήσουν άµεσα και καθαρά έλεγχο της µπάλας τότε το σήµα θα 
αγνοηθεί και ο αγώνας θα συνεχιστεί. 

 
        Όλοι οι περιορισµοί που αφορούν την παρεµβολή και την παρέµβαση 

στην      τροχιά της µπάλας εφαρµόζονται κανονικά. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΚΡΙΤΕΣ,: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΤΗ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 
    Στο σηµειωτή παραδίδεται το  επίσηµο φύλλο αγώνος και είναι υπεύθυνος 
για την καταγραφή και τον έλεγχο όλων των στοιχείων του αγώνος και 
 αντίστοιχη ενηµέρωση των διαιτητών. 
• Όταν υπάρχει µια καταστρατήγηση των κανονισµών που αφορά τους 
πέντε (5) παίκτες που πρόκειται να ξεκινήσουν το παιχνίδι, τους 
αναπληρωµατικούς ή τα νούµερα των παικτών, πρέπει να  ειδοποιεί τον 
πλησιέστερο διαιτητή. 

 
 
 



• Ο σηµειωτής θα ενηµερώνει αµέσως έναν διαιτητή, όταν χρεώνεται 
πέµπτο (5ο) σφάλµα και µόλις ένας παίκτης διαπράξει δύο (2) 
αντιαθλητικά σφάλµατα, προκειµένου να αποβληθεί. Το ίδιο θα συµβεί 
µετά την επιβολή δεύτερης τεχνικής ποινής (C 2) στον προπονητή. 

 
 
• Θα πρέπει επίσης  να ειδοποιεί τους διαιτητές για την επόµενη ευκαιρία 
για τάϊµ άουτ όταν η οµάδα το έχει ζητήσει. 

 
• Ο σηµειωτής είναι υπεύθυνος για την επόµενη εναλλασσόµενη κατοχή και 
θα ρυθµίζει την κατεύθυνση του βέλους εναλλασσόµενης κατοχής, 
αµέσως µετά το τέλος του πρώτου ηµιχρόνου καθώς οι οµάδες 
θ’αλλάξουν καλάθια για το δεύτερο ηµίχρονο. 

 
• ∆είχνει τον αριθµό των σφαλµάτων  από κάθε παίκτη , σηκώνοντας µε 
τρόπο την πινακίδα προς τους δύο προπονητές. 

 



• Τοποθετεί το δείκτη των οµαδικών σφαλµάτων στο άκρο του τραπεζιού 
της Γραµµατείας 

 
• Επιβλέπει τις αντικαταστάσεις. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 
        Ο χρονοµέτρης θα µετρά τον αγωνιστικό χρόνο ως ακολούθως: 
 
• Ξεκινά το χρονόµετρο του παιχνιδιού όταν: 
 

- Στη διάρκεια της αναπήδησης της µπάλας αγγιχτεί νόµιµα από έναν 
από τους δύο αναπηδώντες. 
 

          - Μετά από µια ανεπιτυχή τελευταία ή µοναδική ελεύθερη βολή και ενώ 
η µπάλα παραµένει ζωντανή, αυτή αγγίζει ή αγγίζεται από έναν 
παίκτη µέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

 
- Κατά τη διάρκεια µιας επαναφοράς από εκτός ορίων, όταν η µπάλα 
αγγίζει ή νόµιµα αγγίζεται από έναν παίκτη µέσα στον  αγωνιστικό 
χώρο. 
 



• Σταµατά το χρονόµετρο του παιχνιδιού όταν: 
 

- Τελειώσει ο αγωνιστικός χρόνος για µια περίοδο. 
 
- Ένας διαιτητής σφυρίξει  
 

          - Μπει καλάθι σε βάρος της οµάδας η οποία προηγουµένως  έχει 
ζητήσει ένα τάϊµ άουτ. 
 

- Μπει καλάθι στα τελευταία δύο (2) λεπτά της 4ης περιόδου και στα 
τελευταία δύο (2) λεπτά κάθε παράτασης. 
 
- Σταµατάει το χρονόµετρο του αγώνα όταν ηχήσει η συσκευή των 24 
δευτερολέπτων , µόνο στην περίπτωση που η επιτιθέµενη οµάδα έχει 
τον έλεγχο της µπάλας. 

 
 



 
                                      ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: 

  ΑΛΛΑΓΕΣ – ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΠΟ   
ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2010 

 
1.  Η περιοχή των τριών (3) δευτερολέπτων, θα έχει πλέον σχήµα 
παραλληλόγραµµου και όχι τραπεζίου. 

 

2.  Η απόσταση του τρίποντου στα 6,75 µ. από 6,25µ. 
 

3.  Στα τελευταία δύο (2) λεπτά της τέταρτης (∆΄) περιόδου και στην 
παράταση, η επαναφορά από τάιµ άουτ δε θα γίνεται από το κέντρο αλλά 
από µια µικρή γραµµή κοντά στον πάγκο της επιτιθέµενης οµάδας. 

 

4. Η ύπαρξη ηµικυκλίου 1,5µ από τη base line όπου δε θα σφυρίζονται 
επιθετικά φάουλ 

 

5. Ο χρόνος για την επίθεση δε θα ανανεώνεται στα 24 δευτερόλεπτα µετά από 
φάουλ κλπ, αλλά στα 14 δευτερόλεπτα µόνο αν ο υπολειπόµενος χρόνος 
επίθεσης πριν το σφύριγµα είναι κάτω από τα 14 δευτερόλεπτα. 


