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København, den 8. januar 2019

FIBA indførte fra starten af denne sæson 2018/19 en række regelændringer. En af disse ændringer er angivet i
§29.2.3:
Når kampuret viser 2:00 minutter eller mindre i 4. periode eller ekstra periode, og et hold, der har taget time-out,
har ret til indkast ved holdets egen banehalvdel, har holdets coach retten til at beslutte, om spillet skal genoptages
ved indkastlinjen ved modspillernes banehalvdel eller ved egen banehalvdel nærmest det sted, hvor spillet blev
stoppet.
Da sæsonen startede, havde FIBA ikke meldt ud, hvornår coachen skulle træffe og meddele sin beslutning vedr.
stedet for indkastet, så i Danmark traf vi en beslutning, så alle hold var stillet lige.
Imidlertid har det vist sig, at man i de fleste andre lande har indført en anden praksis, så derfor har
DommerUdvalget besluttet at indføre følgende med øjeblikkelig ikrafttræden:
Når et holds coach har retten til at beslutte, om spillet efter en time-out skal genoptages ved egen eller
modspillernes banehalvdel, skal coachen meddele sin beslutning senest, når dommerne kalder spillerne på
banen ved afslutningen af time-out’en.
Coachen skal, når førstedommeren spørger om hans valg, tydeligt pege på den banehalvdel, hvorfra han ønsker at
indkastet skal tages efter time-out’en. Samtidigt skal han højt og tydeligt sige ”frontcourt” eller ”backcourt”. Når
valget er truffet, kan det ikke laves om.
Hvis indkastet skal tages fra egen banehalvdel (backcourt), og holdet lige har opnået ny boldkontrol (f.eks. efter
scoring, fejl eller forseelse) sættes skuduret til 24 sekunder. Hvis holdet havde boldkontrol, da spillet blev stoppet
(f.eks. modspillerne slog bolden ud af banen), justeres skuduret ikke.
Hvis indkastet skal tages fra modspillernes banehalvdel (frontcourt), og skuduret viste 14 sekunder eller mere, skal
skuduret stilles til 14 sekunder. Hvis skuduret viste 13 sekunder eller mindre, justeres skuduret ikke.

Med venlig hilsen
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