
Γεπηέξα, 6 Απγνύζηνπ 2012 

Από ηνλ Αλδξέα Βαζηιάην 

Οι Χπονικοί Πεπιοπιζμοί και η Εξέλιξή ηοςρ ζηο Μπάζκεη. 

Οη πνιινί ρξνληθνί πεξηνξηζκνί πνπ ηζρύνπλ ζην κπάζθεη είλαη έλα από ηα ζηνηρεία πνπ ην δηαθνξνπνηνύλ 
από ηα ππόινηπα νκαδηθά αζιήκαηα. 

Πεξηιεπηηθά, ε ζεκεξηλή κνξθή θαλνληζκώλ  ζε ζρέζε κε ην ρξόλν έρεη σο εμήο. 

• Έλαο αγώλαο δηαξθεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο  ηεο FIBA 40 ιεπηά. 

• Η κέγηζηε δηάξθεηα επίζεζεο κηαο νκάδαο ρσξίο λα γίλεη αλαλέσζε είλαη 24 δεπηεξόιεπηα. 

• Κάζε νκάδα έρεη 8 δεπηεξόιεπηα γηα λα πεξάζεη ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ. 

• Έλαο παίρηεο απαγνξεύεηαη λα κείλεη ζηε ξαθέηα ηεο νκάδαο ηνπ ή ηεο αληίπαιεο νκάδαο γηα 
πεξηζζόηεξν από 3 δεπηεξόιεπηα. 

• Η αλαλέσζε ηεο επίζεζεο κεηά από θάνπι είλαη 14 δεπηεξόιεπηα εάλ ν ρξόλνο πνπ απνκέλεη ζην 
24άξη είλαη 13 δεπηεξόιεπηα ή ιηγόηεξν ελώ δελ ππάξρεη αλαλέσζε εάλ ην 24άξη είλαη κεηαμύ 14σλ θαη 
24σλ δεπηεξνιέπησλ. 

Οη ιόγνη πνπ καο νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή κνξθή ησλ θαλνληζκώλ εμεηάδνληαη ζην άξζξν απηό. 

Το ξεκίνημα 

Μέρξη ην 1935 νη θαλόλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξόλν δελ είραλ ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά. 

Σπγθεθξηκέλα νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύζαλ ηνλ ρξόλν ήηαλ κόιηο 2. 

Ο πξώηνο ήηαλ όηη έλαο αγώλαο είρε δηάξθεηα 2 δεθαπεληαιέπησλ κε 5 ιεπηά αλάπαπιαο ζην εκίρξνλν. 

Ο δεύηεξνο  πνπ απνηειεί θαη έλαλ από ηνπο ειάρηζηνπο θαλνληζκνύο πνπ έρνπλ κείλεη αλαιινίσηνη είλαη 
όηη ν παίρηεο πνπ θάλεη ηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο από ηελ sideline ή ηελ baseline έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ 5 
δεπηεξόιεπηα. 

Φαξαθηεξηζηηθό ησλ αγώλσλ εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ ηα ρακειά ζθνξ θαζώο δελ ππήξρε θαλνληζκόο γηα 
ην πόζε ώξα κπνξνύζε κηα νκάδα λα έρεη θαηνρή κπάιαο. Οπόηε εάλ κηα νκάδα θαηάθεξλε λα 
εμαζθαιίζεη κηα δηαθνξά ηεο ηάμεσο ησλ 8 κε 10 πόλησλ ζπρλά θξάηαγε ηελ κπάια γηα πνιύ ώξα έηζη 
ώζηε λα απνηξέςεη ηνπο αληηπάινπο ηεο λα μαλακπνύλ ζηε δηεθδίθεζε ηεο λίθεο. Απηή ε ηερληθή ήηαλ κελ 
απνηειεζκαηηθή αιιά ν αγώλαο γηλόηαλ βαξεηόο γηα ηνπο θηιάζινπο πνπ ηνλ παξαθνινπζνύζαλ. 

24 δεςηεπόλεπηα επίθεζηρ 

Τν 1954 ινηπόλ ην NBA ζέινληαο λα απμήζεη ην ζθνξ, ην ζέακα, ην ελδηαθέξνλ ησλ αγώλσλ θαη ζπλεπώο 
λα απμήζεη ηελ πξνζέιεπζε ησλ θηιάζισλ εηζήγαγε ηα 24 δεπηεξόιεπηα επίζεζεο. Η ηδέα αλήθεη ζηνλ 
Howard Hobson αιιά ν David Biasone ήηαλ απηόο ν νπνίνο ζε κηα πξνπόλεζε ησλ Syracuse Nationals 
ζηελ Νέα Υόξθε πεηξακαηίζηεθε δνθηκάδνληαο ηα 24 δεπηεξόιεπηα γηα πξώηε θνξά. Η ινγηθή ήηαλ απιή 
θαη βαζηδόηαλ ζηε ζηαηηζηηθή δηαπίζησζε ηνπ Biasone όηη όηαλ νη νκάδεο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηαθηηθή 
ηεο θαζπζηέξεζεο θάζε νκάδα ζνύηαξε πεξίπνπ από 60 θνξέο, άξα γηλόληνπζαλ 120 ζνπη ζπλνιηθά. 
Οπόηε πήξε ηα 48 ιεπηά πνπ δηαξθεί έλαο αγώλαο, δειαδή 2880 δεπηεξόιεπηα θαη ηα δηαίξεζε κε ηα 120 
ζνπη. Τν απνηέιεζκα ήηαλ 24 δεπηεξόιεπηα αλά ζνπη.  

Έηζη κηα νκάδα δελ κπνξνύζε λα έρεη θαηνρή κπάιαο γηα πεξηζζόηεξν από 24 δεπηεξόιεπηα, γεγνλόο πνπ 
άιιαμε ξηδηθά ηνλ ηξόπν θαη ην ξπζκό παηρληδηνύ. Καηά απηό ηνλ ηξόπν ελώ νη νκάδεο πξνζπαζνύζαλ λα 
βξνπλ παίρηεο πνπ κπνξνύζαλ λα παζάξνπλ θαη λα ζνπηάξνπλ από καθξηλέο απνζηάζεηο, έπξεπε πιένλ 



λα βξνπλ παίρηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηξέρνπλ γξήγνξα, λα πεδάλε ςειά θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 
λα πιεζηάδνπλ θαη λα ζθνξάξνπλ θνληά ζην θαιάζη. 

Απηέο νη αιιαγέο νδήγεζαλ ζε πνιύ πςειόηεξα ζθνξ, ζε πνιινύο αηθληδηαζκνύο θαη ζπλερόκελα 
εθαηέξσζελ θαιάζηα, ζηνηρεία πνπ ηθαλνπνηνύζαλ ηνπο θηιάζινπο. 

Ο δηάζεκνο ‘’Houdini of the Hardwood’’ Bob Cousy δήισζε όηη:  

‘’I think it saved the NBA at that time. It allowed the game to breathe and progress’’. 

Δλώ ν  πξώηνο πξόεδξνο ηνπ NBA είπε:  

‘’The adoption of the shot clock was the most important event in the NBA’’ 

Η FIBA  αθνινπζώληαο πάληα θαη ρσξίο δηθή ηεο ινγηθή ηελ ηαθηηθή ηνπ NBA ζέζπηζε ην 1956 ηνλ 
θαλνληζκό ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ σο κέγηζηε δηάξθεηα επίζεζεο ελώ κόιηο ην 2000 ηα 30 δεύηεξα έγηλαλ 
24. 

 

Σηηο θσηνγξαθίεο βιέπνπκε ην κλεκείν ζηελ πόιε πνπ ν David Biasone εηζήγαγε γηα πξώηε θνξά ην ξνιόη ησλ 24σλ δεπηεξνιέπησλ.  

 



Χπόνορ διάπκειαρ αγώνα και παπάηαζη 

Φσξίο λα γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή ρξνλνινγία αιιά ζύκθσλα κε πεγέο ηελ πεξίνδν 1920-1940 ν ρξόλνο 
δηάξθεηαο ελόο αγώλα είρε απμεζεί από 2 δεθαπεληάιεπηα ζε 2 εηθνζηηεηξάιεπηα. Ωζηόζν δελ είρε 
πξνβιεθζεί  ηη ζα γηλόηαλ ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο. Αξρηθά πνιινί αγώλεο έιεγαλ ηζόπαινη ρσξίο λα 
ππάξρεη έμηξα ρξόλνο. Τν ζθνξ ηνπ πξώηνπ αγώλα πνπ έιεμε ηζόπαινο ήηαλ 2-2.  

Σηαδηαθά απνθαζίζηεθε όηη δελ είλαη δπλαηόλ έλαο αγώλαο λα ιήμεη ηζόπαινο θαη πσο ζην ηέινο ηεο 
αλακέηξεζεο έπξεπε λα ππάξρεη ληθεηήο. Γηα απηό ην ιόγν ηέζεθε ζε ηζρύ ν μαθληθόο ζάλαηνο. Η πξώηε 
νκάδα πνπ ζα ζθόξαξε ζηνλ έμηξα ρξόλν ζα ήηαλ θαη ε ληθήηξηα. Απηό άιιαμε αξγόηεξα ηε ζεδόλ 1974-
1975 όηαλ αληηθαηαζηάζεθε ν μαθληθόο ζάλαηνο κε παξάηαζε 5 ιεπηώλ έηζη ώζηε θαη νη 2 νκάδεο λα έρνπλ 
ίζεο επθαηξίεο λα ληθήζνπλ.  

Η παξάηαζε αύμαλε πάληα ηελ αγσλία ζην θαηαθόξπθν θαη νη θαιύηεξνη θαη πην ζπνπδαίνη αγώλεο έρνπλ 
θξηζεί ζε παξαηάζεηο. 

Ωο ν θαιύηεξνο αγώλαο ηεο ηζηνξίαο ηνπ κπάζθεη ραξαθηεξίζηεθε ην 1976 ν 5νο ηειηθόο ηνπ ΝΒΑ ζην 
Boston Garden κεηαμύ ησλ Boston Celtics ελαληίσλ ησλ Phoenix Suns πνπ θξίζεθε ζηελ 4ε παξάηαζε θαη 
ζην ηέινο επηθξάηεζαλ κε ζθνξ 128-126 νη Celtics νη νπνίνη αξγόηεξα ζηέθηεθαλ θαη πξσηαζιεηέο. 

http://www.nba.com/encyclopedia/finals/game5_1976.html 

Δδώ κπνξείηε λα βξείηε κεξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο αγώλεο πνπ έρνπλ νδεγεζεί ζε παξαηάζεηο 
ζηελ ηζηνξία ησλ Playoffs ηνπ NBA . 

http://sportsdelve.wordpress.com/2011/05/25/the-history-of-overtime-in-the-nba-playoffs/ 

Τα 8  δεςηεπόλεπηα για να πεπάζει μια ομάδα ηη γπαμμή ηος κένηπος 

Τε ζεδόλ 1937-1938 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα πξώηε θνξά ν πεξηνξηζκόο ησλ 10 δεπηεξνιέπησλ γηα λα 
πεξάζεη κηα νκάδα ηελ γξακκή ηνπ θέληξνπ. Έηζη νη νκάδεο αξρίδνπλ λα πηέδνπλ ζε όιν ην γήπεδν, ζηα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ν αξηζκόο ησλ θιεςηκάησλ απμάλεηαη θαη επίζεο δελ ππάξρεη πιένλ ε δπλαηόηεηα κηα 
νκάδα λα έρεη θαηνρή κπάιαο ζε όιν ην κήθνο ηνπ γεπέδνπ. Τν 2000 ε FIBA ζα κεηώζεη ηνλ ρξόλν ζε 8 
δεπηεξόιεπηα θαη έλα ρξόλν αξγόηεξα ην ΝΒΑ ζα ην ζέζεη επίζεο ζε ηζρύ. Απηή απνηέιεζε θαη ηελ 
κνλαδηθή θνξά όπνπ ην ΝΒΑ δελ πξσηνπνξεί θαη αθνινπζεί θαλνληζκό πνπ ζέζπηζε ε FIBA. 

3 δεύηεπα ζηη πακέηα 

Μεηαθεξόκαζηε ζηε ζεδόλ 1944-1945 όπνπ ζηα θνιεγηαθά πξσηαζιήκαηα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ 
εηζάγεηαη ν θαλνληζκόο ησλ 3σλ επηζεηηθώλ δεπηεξνιέπησλ θαη έλα ρξόλν αξγόηεξα πηνζεηείηαη θαη από ην 
ΝΒΑ. Σύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό απηό ν επηηηζέκελνο απαγνξεύεηαη λα βξίζθεηαη κέζα ζηε ξαθέηα ηεο 
αληίπαιεο νκάδαο γηα πεξηζζόηεξα από 3 δεύηεξα. 

Πνιύ αξγόηεξα ηε ζεδόλ 2001-2002 ην ΝΒΑ ζέζπηζε ηνλ αληίζηνηρν θαλνληζκό 3σλ δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ 
ακπλόκελε νκάδα όπσο επίζεο επέηξεςε γηα πξώηε θνξά ηελ άκπλα δώλεο. Έηζη ν ακπλόκελνο 
απαγνξεύεηαη λα βξίζθεηαη ζηε ξαθέηα ηεο νκάδαο ηνπ γηα πεξηζζόηεξν από 3 δεπηεξόιεπηα εθηόο θαη εάλ 
ν επηηηζέκελνο παίρηεο πνπ καξθάξεη βξίζθεηαη κέζα ή αθξηβώο έμσ από ηε ξαθέηα. 

Ο θαλνληζκόο απηόο δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηε FIBA. 

Η ανανέωζη ηων 14ων δεςηεπολέπηων 

Φηάλνπκε ινηπόλ ζηελ πνιύ πην πξόζθαηε εκεξνκελία ηεο 1εο Οθησβξίνπ ηνπ 2010 όπνπ ε FIBA εηζάγεη 
ηνλ θαλνληζκό ησλ 14σλ δεπηεξνιέπησλ ζηελ πεξίπησζε ησλ θάνπι. 

Σύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό: 

• Δάλ 14 θαη άλσ δεπηεξόιεπηα εκθαλίδνληαη ζην 24άξη ηε ζηηγκή πνπ ζηακάηεζε ν αγώλαο, ην 24άξη 
δελ ζα μεθηλάεη από ηελ αξρή θαη ζα κέλεη σο έρεη. 

http://www.nba.com/encyclopedia/finals/game5_1976.html
http://sportsdelve.wordpress.com/2011/05/25/the-history-of-overtime-in-the-nba-playoffs/


• Δάλ 13 θαη θάησ δεπηεξόιεπηα εκθαλίδνληαη ζην 24άξη ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηά ν αγώλαο, ην 24άξη 
ζα ξπζκίδεηαη ζηα 14 δεπηεξόιεπηα. 

Έναρ ζςνολικόρ απολογιζμόρ 

Όια ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξόζζεηαλ θαηά θαηξνύο ζηνπο θαλνληζκνύο γίλνληαλ πάληα κε βάζε ηηο 
ζπλνιηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο θάζε ρξνληάο. Γηα παξάδεηγκα εάλ ν κέζνο όξνο ζθνξαξίζκαηνο 
απμαλόηαλ κε έλαλ λέν θαλνληζκό ηόηε ν θαλνληζκόο παξέκελε ελεξγόο, δηαθνξεηηθά θαηαξγνύηαλ. 

Έηζη ινηπόλ θηάζακε ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ κπάζθεη κε ην NBA θαη ηε FIBA λα θαηαθέξλνπλ 
ηξνπνπνηώληαο ηνπο θαλνληζκνύο λα θάλνπλ ηνπο αγώλεο ζεακαηηθόηεξνπο, κε πςειόηεξα ζθνξ, 
κεγαιύηεξν αληαγσληζκό θαη λα κεγηζηνπνηνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θηιάζισλ ζε θάζε αγώλα. 
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