Pytania na konferencję śródsezonową – Zielona Góra 2010
1. Zawodnik A5 stojąc jedną nogą na polu ataku a jedną na polu obrony otrzymał podanie
od A4, który znajdował się na polu obrony. Następnie A5 rozpoczął kozłowanie na polu
obrony. Czy popełnił błąd powrotu piłki na pole obrony?
TAK
NIE
2. Zawodnik A1 będący w akcji rzutowej, rzuca w ten sposób, że piłka odbija się od tablicy
poniżej poziomu obręczy, a następnie zawodnik B4 blokuje piłkę, kiedy ta jest całkowicie
powyżej poziomu obręczy, ale jest w locie wznoszącym. Akcja legalna?
TAK
NIE
3. A8 popełnia faul przed rozpoczęciem jedynego rzutu wolnego. Czy można przyznać
drużynie A lub B przerwę na żądanie.
TAK
NIE
4. Kiedy kapitan opuszcza boisko, powiadamia sędziego o numerze zawodnika, który zastąpi
go w roli kapitana na boisku.
TAK
NIE
5. Drużyna A ma piłkę do wprowadzenia spod własnego kosza, kiedy B4 fauluje A3
pod przeciwnym koszem zanim piłka została wprowadzona na boisko. Decyzja sędziego:
drużyna A będzie wybijała piłkę z tego samego miejsca, ponieważ piłka nie była jeszcze
w grze a zegar czasu był zatrzymany. Słusznie?
TAK
NIE
6. Linia środkowa jest częścią pola obrony?
TAK

NIE

7. Zawodnik A3 podaje piłkę nad obręcz do A4. Piłka odbija się od obręczy, po czym rozlega
się sygnał 24 sekund. Następnie A4 łapie piłkę i zdobywa punkty. Akcja legalna?
TAK
NIE
8. Po upłynięciu ok. 30 sekund IV kwarty, sędziowie zorientowali się, że drużyny nie grają
na te same kosze co w III kwarcie. Sędziowie podjęli decyzje o kontynuowaniu gry na te same
kosze.
TAK
NIE
9. Zawodnik A4 posiada żywą piłkę na polu obrony. Następnie podaje piłkę na pole ataku.
Tam piłka odbija się od sędziego, a następnie dotyka jej zawodnik A6 będący na polu obrony.
Akcja legalna?
TAK
NIE
10. Piłka staje się martwa, gdy zostaje uzyskany kosz z gry lub z rzutu wolnego.
TAK
NIE
11. Podczas rzutu sędziowskiego na rozpoczęcie meczu A2 zbija tak piłkę, że ta wychodzi
poza boisko. Następnie B1 popełnia błąd podczas wprowadzenia piłki z autu. A2 wprowadza
piłkę z tego samego miejsca podając tak piłkę, że przechwytuje ją B3. Drużyną, która będzie
wprowadzać piłkę w wyniku naprzemiennego posiadania piłki jest drużyna, jest drużyna A?
TAK
NIE
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12. Podczas rzutu sędziowskiego, zawodnik zbija piłkę, która uderza w jego tablicę, po czym
łapie ją i zaczyna kozłowanie. Prawidłowo?
TAK
NIE
13. A3 wprowadzający piłkę spoza boiska podał ja kozłem do A5 stojącego na boisku. Piłka
odbiła się poza boiskiem, a potem została złapana przez A5. Akcja legalna?
TAK
NIE
14. Jeżeli zasłona jest ustawiona poza polem widzenia przeciwnika będącego w ruchu,
to mają zastosowanie elementy czasu i odległości.
TAK
NIE
15. Szarżowanie jest nielegalnym zetknięciem osobistym zawodnika z piłka lub bez piłki,
który pcha lub napiera na tors przeciwnika.
TAK
NIE
16. A2 i B4 biorą udział w rzucie sędziowskim rozpoczynającym mecz. Czy faul A2 na B4,
zanim piłka zostanie legalnie zbita, należy traktować jak faul w przerwie meczu?
TAK
NIE
17. Gdy zabrzmi sygnał 24 sek., kiedy piłka jest w powietrzu po rzucie z gry i kosz zostanie
zdobyty, to można dokonać dowolnych zmian w obydwu zespołach.
TAK
NIE
18. Jeśli faul osobisty popełnia zawodnik drużyny posiadającego żywą piłkę lub mającej
prawo do piłki, to taki faul należy ukarać wprowadzeniem piłki przez przeciwników.
TAK
NIE
19. Jeśli partner zawodnika wykonującego ostatni rzut wolny wchodzi za wcześnie do
obszaru ograniczonego, to w przypadku, gdy rzut nie jest celny piłkę przyznaje się
przeciwnikowi w celu wrzutu z autu najbliżej miejsca popełnienia błędu.
TAK
NIE
20. Podczas przerwy pomiędzy drugą a trzecią kwartą, kiedy drużyny udawały się do szatni,
trener drużyny B otrzymał przewinienie techniczne. Po skończonej przerwie mecz zostanie
wznowiony dwoma rzutami wolnymi, a następnie wprowadzeniem piłki z autu przez
drużynę A. Dodatkowo faul techniczny zaliczony będzie do fauli drużyny B.
TAK
NIE
21. A3 kończy kozłowanie będąc w powietrzu. Następnie opada na obie stopy równocześnie.
Czy może pivotować?
TAK
NIE
22. Zawodnik wyskoczył ze swojego pola obrony, w powietrzu złapał piłkę zbitą w rzucie
sędziowskim i opadł najpierw prawą nogą na pole obrony, a potem lewą na pole ataku.
Następnie uniósł nogę z pola obrony i rozpoczął kozłowanie. Popełnił błąd?
TAK
NIE

Pytania na konferencję śródsezonową – Zielona Góra 2010
23. A4 stojąc na polu obrony podaje piłkę do partnera A5, który stoi jedną stopą na polu
ataku a drugą na polu obrony. Czy w tym momencie piłka wchodzi na pole ataku drużyny A?
TAK
NIE
24. Zawodnik A5 popełnił błąd kroków. Następnie B7 popełnił faul. Jest to szósty faul drużyny
w tej części gry. Sędzia przyznał dwa rzuty wolne drużynie A. Czy prawidłowo?
TAK
NIE
25. Podczas gdy drużyna A jest w posiadaniu piłki na polu ataku przy linii końcowej dochodzi
do bójki pomiędzy zawodnikami A3 i B3. Sędziowie dyskwalifikują obu zawodników i grę
rozpocznie drużyna A z przedłużenia linii środkowej?
TAK
NIE
26. Po tym, jak zawodnik A4 rozpoczął akcję rzutową, jego partner A2 fauluje zawodnika B11.
Po gwizdku sędziego A4 kończy ciągły ruch do kosza i zdobywa punkty. Czy należy je zaliczyć?
TAK
NIE
27. A4 oddaje rzut z gry w pobliżu linii końcowej. Następnie A1 popełnia błąd nielegalnego
dotykania piłki. Czy gra powinna być wznowiona przez drużynę B z punktu najbliższego
miejsca naruszenia przepisów?
TAK
NIE
28. Rzuty wolne po faulu technicznym wykonuje zawodnik wyznaczony przez trenera?
TAK
NIE
29. A4 został ukarany faulem dyskwalifikującym i opóźnia dokonanie zmiany ponad 30 sek.
Czy w konsekwencji drużynie A powinna zostać przyznana przerwa na żądanie?
TAK
NIE
30. Czy wykonanie rzutów wolnych do niewłaściwego kosza jest pomyłką możliwą
do naprawienia?
TAK
NIE

