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Τα πρωταθλήματα μπορεί να έχουν ακόμα δρόμο μέχρι να ξεκινήσουν, όμως στη γραμμή
εκκίνησης οι ομάδες θα μπουν με νέους κανονισμούς, καθώς όπως ανακοίνωσε η FIBA από
την 1η Οκτωβρίου του 2014 θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στους κανονισμούς.

Μία εκ των αλλαγών που αφορά τους κανονισμούς πεδιάς δίνει πλέον τη δυνατότητα στις
ομάδες να χρησιμοποιούν στις φανέλες αριθμούς 0 και 00 κι από 1 έως το 99
. Οι υπόλοιπες αλλαγές, ωστόσο αφορούν θέματα που άπτονται στο αγωνιστικό κομμάτι.

Αναλυτικά οι αλλαγές που έγιναν έχουν ως εξής:
1. Άρθρο 2.4.7. Ημικυκλικές περιοχές μη χρέωσης επιθετικού σφάλματος
Σκοπός: Να παρέχει στον επιτιθέμενο παίκτη περισσότερη προστασία, ενώ αυτός είναι
στον αέρα, σε σουτ για καλάθι.
Νέα διατύπωση άρθρου 2.4.7 τελευταία πρόταση. Οι ημικυκλικές γραμμές μη χρέωσης
επιθετικού σφάλματος, αποτελούν μέρος των ημικυκλικών περιοχών μη χρέωσης.

2. Άρθρο 18 Χορήγηση Τάιμ Άουτ
Σκοπός: Να αποφεύγεται ο υπερβολικός αριθμός χορήγησης τάιμ άουτ στο τέλος του
αγώνα.
Νέα διατύπωση άρθρου 18.2.5. Σε κάθε ομάδα μπορεί να χορηγηθούν:

• Δύο (2) τάιμ άουτ στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.
• Τρία (3) τάιμ άουτ στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, με ανώτατο όριο δύο (2) από
αυτά τα τάιμ άουτ στα τελευταία δύο (2) λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.
• Ένα (1) τάιμ άουτ στη διάρκεια κάθε παράτασης.
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3. Άρθρο 29 Είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα
Σκοπός: Να γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι και να επιτραπούν περισσότερες επιθέσεις/σουτ
κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Νέα διατύπωση: Νέο άρθρο 29.2.2. Ως επακόλουθο ενός επιθετικού ριμπάουντ, μετά από
σουτ για καλάθι ή μετά την τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή, το ρολόι των είκοσι
τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα επαναρρυθμίζεται στα δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα.
Το ισχύον άρθρο 29.2.2 θα γίνει 29.2.3

4. Άρθρο 38 Τεχνικό Σφάλμα
Σκοπός: Η ισχύουσα ποινή θεωρείται υπερβολική.
Νέα διατύπωση άρθρου 38.4.2 Ποινή. Μία (1) ελεύθερη βολή θα χορηγηθεί στους
αντιπάλους, ακολουθούμενη από:
• Επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της
γραμματείας.
• Αναπήδηση στον κεντρικό κύκλο για την έναρξη της πρώτης περιόδου.

5. Άρθρο 38 Τεχνικό Σφάλμα
Σκοπός: Να επιβάλλει αυστηρότερη ποινή στην περίπτωση παικτών που δεν υπακούν στους
αθλητικούς κανόνες, βλάπτοντας κατ΄ επανάληψη έτσι την εικόνα του αγώνα.
Νέα διατύπωση: Νέο άρθρο 38.3.3. Ένας παίκτης θα αποβάλλεται όταν χρεώνεται με δύο (2)
τεχνικά σφάλματα.
Το ισχύοντα άρθρα 38.3.3 και 38.3.4 θα γίνουν άρθρα 38.3.4 και 28.3.5 αντίστοιχα.
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