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ИСКАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ВИДЕОЗАПИС НА ИГРОВА СИТУАЦИЯ


В 1-ва и 2-ра четвърт (първо полувреме) всеки отбор има право на две (2)
искания за преглед на дадена ситуация. Ако отборът е прав, то той не губи
правото си на възражение.



В 3-та и 4-та четвърт (второ полувреме), всеки отбор има право на три (3)
искания за преглед на дадена ситуация. Това важи до последните две (2) минути
на срещата. Ако отборът е прав, то той не губи правото си на възражение.



Във всяко продължение всеки отбор има право на едно (1) искане за преглед на
дадена ситуация. Това важи до последните 2 минути от продължението. Ако
отборът е прав, то той не губи правото си на възражение.
Процедура в последните 2 минути от срещата и всяко продължение:



Между началото на предпоследната минута и началото на последната минута,
всеки отбор има право на едно искане за преразглеждане, ако разликата в
точките между отборите е под 10 (разликата е равна или по-малка от 10 точки).
Ако разликата е по-голяма от 10, то никой няма право на искане за
преразглеждане. Ако отборът е прав, то той не губи правото си за възражение.



Между началото на последната минута и края на срещата или до евентуалното
продължение, всеки отбор има право на едно (1) искане за преразглеждане, ако
разликата в точките между отборите е под 5 (разликата е равна или по-малка от
5 точки). Ако разликата е над 5 точки, то никой няма право на искане за
преразглеждане. Ако отборът е прав, то той не губи правото си за
преразглеждане.
Какво се преразглежда:



При преразглеждане на дадена ситуация, то тя се преглежда от ситуацията на
последна мъртва топка до ситуацията, която се иска да бъде преразгледана.
Пример:
А1 атакува коша, няма отсъждане и съдиите отсъждат аут. Отбор А иска
преразглеждане, защото според тях А1 е фаулиран. Съдиите преглеждат
ситуацията и установяват, че А1 наистина е фаулиран, но преди атаката му към
коша е направил грешка „крачки“. Отсъждат се крачки, топката се дава на отбор
Б за вкарване отстрани и се установява колко време да се върне на часовника за
игра.
Колко назад може да се преглежда дадена ситуация:



Ситуацията при преразглеждане се разглежда от последната мъртва топка до
мъртвата топка, когато даден отбор е поискал да бъде прегледана ситуацията,
тоест се подхожда според изискванията за поправима грешка.
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Кой има право да поиска преразглеждане:


Старши треньорът има право да поиска преразглеждане. В негово отсъствие
това право има помощник-треньорът, а ако няма такъв – капитанът. Обикновено
даден състезател решава, че срещу него има неотсъдено нарушение, но
отговорността за преразглежданията е на старши треньора и той трябва да
прецени дали да поиска преразглеждане. Състезателят може да информира
старши треньора, който да реши дали да поиска преразглеждане.



При грешка, установена при преразглеждане, всичко случило се след това се
анулира и се връща времето до момента на възникване на грешката. Това става
до първа мъртва топка, тоест до момента, когато е възможно да се поиска
преразглеждане.



При нарушение, установено при преразглеждане, всичко случило се след това
се запазва, администрира се нарушението и играта се подновява от момента,
когато е поискано преразглеждането.
Пример:
А1 атакува коша, когато има контакт между него и защитник Б1. Според
съдиите нарушение няма. Отбор Б тръгва в атака и Б4 е фаулиран от А4, което е
пето отборно нарушение за частта. Отбор А иска преразглеждане на ситуацията
с атаката на А1. След прегледа се установява, че А1 е фаулиран от Б1.
Процедура:
А1 изпълнява два или три наказателни удара, без да се нареждат играчи около
ограничителното поле. След това Б4 изпълнява 2 наказателни удара и играта се
подновява като след последен наказателен удар.
Важно:
Отборът може да поиска преразглеждане на ситуация по време на първата
мъртва топка, последвала ситуацията, която ще се преразглежда. Ако отборът
пропусне тази възможност и играта се поднови, то възможността за
преразглеждане се губи. Затова при наличие на спорна ситуация отборите и
длъжностните лица трябва да имат готовност играта да бъде спряна, за да може
да се преразгледа ситуацията.

