Beknopte regels 24” operator
Het 24 seconden apparaat moet worden gestart zodra een speler op het speelveld een
levende bal in bezit heeft en zijn ploeg dient een doelpoging te ondernemen binnen
vierentwintig (24) seconden.
Het apparaat moet worden stilgezet en dient niets zichtbaar weer te geven zodra de
ploeg de bal niet meer in bezit heeft .
Om een schot als doelpoging te beschouwen dient het aan de volgende eisen te
voldoen :
• De bal moet de hand(en) van de speler verlaten hebben voor de
velddoelpoging voordat het 24-seconden signaal klinkt en
• Nadat de bal de hand(en) van de speler voor de velddoelpoging heeft verlaten
moet de bal de ring raken.
Wanneer een velddoelpoging wordt ondernomen tegen het einde van de 24-seconden
periode en het signaal klinkt terwijl de bal in de lucht is nadat deze de hand(en)
verlaten heeft van de speler voor een velddoelpoging en de bal gaat door de basket,
dan telt de basket. Het apparaat wordt slechts dan op 24 seconden teruggezet en
opnieuw ingeschakeld als een nieuwe periode van 24 seconden begint omdat een
ploeg op het veld hierna weer balbezit heeft verkregen.
Indien de wedstrijd wordt onderbroken vanwege een actie(s) door een tegenstander(s)
van de ploeg in balbezit, dan wordt een nieuwe periode van 24 seconden toegekend
aan de ploeg in balbezit.

Het louter raken van de bal door een tegenstander doet niet een nieuwe 24 seconden
periode beginnen als dezelfde ploeg in balbezit blijft. Het 24 seconden apparaat moet
stilgezet worden maar niet teruggezet wanneer :
• De bal is uitgegaan en de inworp wordt genomen door een speler van de
ploeg die in balbezit was voordat deze uitging.
• De scheidsrechters het spel hebben onderbroken om een geblesseerde speler
van de ploeg in balbezit te beschermen.
• De wedstrijd wordt onderbroken ten gevolge van een actie(s) van de ploeg in
balbezit.
De 24 seconden operator moet het apparaat weer inschakelen, uitgaande van het
tijdstip waarop het werd stilgezet, zodra een speler van dezelfde ploeg na de inworp
van buiten het veld de bal weer op het veld in zijn bezit heeft gekregen. Dit is ook het
geval indien de wedstrijd werd onderbroken omdat een van bovenstaande situaties
zich had voorgedaan en vervolgens een time-out werd genomen.

