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FIBA:n tulkinta Johtopäätös 
8-2 Esimerkki: B1 rikkoo A1:ä 
heittotilanteessa 0,1 sekuntia ennen kuin 
äänimerkki soi neljänneksen loppumisen 
merkiksi. A1:lle myönnetään kaksi vapaa-
heittoa. 
 
Tulkinta: Jos videotarkistusta ei ole 
käytettävissä, erotuomarit neuvottelevat 
keskenään ja toteavat, että B1:n virhe tehtiin 
ennen äänimerkin soimista. Pelikelloon 
asetetaan 0,1 sekuntia, ja A1 heittää 
vapaaheittonsa välittömästi. Peliä jatketaan 
kuten yleensäkin vapaaheittojen jälkeen. 
 
8-4 Esimerkki: B1 rikkoo A1:ä heitto-
tilanteessa samanaikaisesti, kun äänimerkki 
soi ensimmäisen neljänneksen loppumisen 
merkiksi. Äänimerkin jälkeen pallo irtoaa A1:n 
käsistä ja menee koriin. 
  
Tulkinta: Erotuomareiden tulee määrittää 
(käyttäen videotarkistusta, mikäli käytet-
tävissä), tapahtuiko B1:n virhe ennen kuin 
äänimerkki soi ensimmäisen neljänneksen 
loppumisen merkiksi. 
 
Jos pelikellossa oli virheen tapahtuessa 
lukema 0.0, B1:n henkilökohtainen virhe 
jätetään ottamatta huomioon, ja A1:n koria ei 
hyväksytä. Ensimmäinen neljännes on 
päättynyt. Kun erotuomari on kertonut 
videotarkistuksen lopullisen tuloksen, 
ajanottajan tulee käynnistää pelitaukoa 
mittaava kello. Toinen neljännes aloitetaan 
vuorohallintamenettelyllä. 
 
Jos pelikellossa oli virheen tapahtuessa aikaa 
enemmän kuin 0.0, A1:n kori hyväksytään, 
koska pelikellon tuli pysähtyä sillä hetkellä. 
B1:lle tuomitaan henkilökohtainen virhe. A1:lle 
myönnetään yksi vapaaheitto, jonka aikana 
pelaajat saavat asettua reunapaikoille. Peliä 
jatketaan jäljellä olevalla peliajalla kuten 
yleensäkin vapaaheittojen jälkeen. 
 

Ei ole mahdollista, että henkilökohtainen virhe 
(PF) tuomitaan, jos pelikellossa on aikaa 0,0 
sekuntia.  
 
Jos tehtiin henkilökohtainen virhe ennen 
peliajan päättymistä, rangaistuksen jälkeen on 
peliaikaa jäljellä vähintään 0,1 s. 
 
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko 
videotarkistus käytettävissä. 
 
 
 



36-21 Esimerkki: A1:n kuljettaa ja aiheuttaa 
kontaktin laillisessa vartiointiasennossa olevan 
B1:n vartaloon. A1:lle tuomitaan hyökkääjän 
virhe. B1 kaatuu teatraalisesti lattialle. 
 
Tulkinta: A1:n hyökkääjän virhe jää voimaan. 
B1:ä varoitetaan tarpeettoman teatraalisesta 
esityksestä, ja varoitus kommunikoidaan myös 
B-joukkueen päävalmentajalle, ja se koskee 
kaikkia B-joukkueen jäseniä. Peliä jatketaan B-
joukkueen sisäänheitolla lähinnä paikkaa, 
jossa A1:n hyökkääjän virhe tehtiin. 
 

Samasta tilanteesta voidaan tuomita sekä 
virhe rikkojalle että varoitus virheen 
näyttelemisestä rikotulle pelaajalle.  
 
Jos joukkuetta on jo varoitettu virheen 
näyttelemisestä, tuomitaan tässä tapauksessa 
tekninen virhe. 

42-17 Toteamus. Jos tuomitaan tekninen 
virhe, niin vapaaheitto heitetään heti ilman 
pelaajia reunapaikoilla. Tämä ei päde, jos 
päävalmentajalle tuomitaan tekninen virhe 
kenen tahansa muun joukkuepenkillä istumaan 
oikeutetun henkilön pelistä erottamisesta. 
Tällaisen teknisen virheen rangaistus (kaksi 
vapaaheittoa ja sisäänheitto etukentän 
sisäänheittoviivalta) pannaan toimeen siinä 
järjestyksessä, missä kaikki virheet ja 
rikkomukset tapahtuivat, elleivät ne kumoa 
toisiaan. 

Jos vaihtopelaaja, kentältä viiden virheen takia 
poistettu pelaaja, apuvalmentaja tai kuka 
tahansa muu penkillä istumaan oikeutettu 
erotetaan pelistä, rangaistus on kaksi vapaa-
heittoa ja pallonhallinta.  
 
Jos on muitakin rangaistuksia, tätä rangais-
tusta ei panna toimeen ensimmäisenä, ellei se 
tapahtunut ensimmäisenä. Rangaistukset 
pannaan toimeen  tapahtumajärjestyksessä. 

 


