
Artikel 29: 24 Seconden

29.1 Regel:

29.1.1

Als:

 Een  speler  op  het  speelveld  controle
krijgt over een ‘levende’ bal

 Bij een inworp de bal een speler raakt of
een speler de bal legaal raakt én het team
van  dezelfde  speler  van  de  inworp
controle houdt over de bal

dan  moet  dat  team  binnen  24  seconden  een
poging doen om te scoren.

Voor een doelpoging binnen 24 seconden:

 moet  de  bal  de  hand(en)  van  de  speler
hebben verlaten voor het signaal van de
schotklok klinkt, én

 nadat  de bal  de  hand(en)  van de  speler
heeft verlaten moet de bal de ring of de
basket raken

29.1.2

Als  er  in  de  buurt  van  het  signaal  van  de
schotklok  een  doelpoging  is  gedaan  en  het
signaal klinkt terwijl de bal nog in de lucht is:

 Als de bal de ring passeert, en er is geen
overtreding begaan, dan wordt het signaal
genegeerd, en telt de score

 Als  de  bal  de  ring  raakt,  maar  niet
passeert,  en  er  is  geen  overtreding
begaan, dan wordt het signaal genegeerd
en gaat het spel verder

 Als de bal de ring mist, dan wordt er een
overtreding  begaan.  Echter,  als  de
tegenstander  direct en duidelijk controle
krijgt over de bal, dan wordt het signaal
genegeerd en gaat het spel verder

Mocht  er  in  de  laatste  situatie  sprake  zijn  van
‘goaltending’, dan krijgen de spelregels rondom
goaltending voorrang boven de regels rondom 24
seconden.

29.2 Procedure

29.2.1

De schotklok wordt hersteld bij elke gelegenheid
dat het spel door een official wordt stilgelegd:

 Bij een fout of overtreding door het team
dat  geen controle  heeft  over  de bal  (en
dus geen ‘out of bounds’ of uitbal)

 Wegens  elke  geldige  reden  veroorzaakt
door  het  team  dat  geen  controle  heeft
over de bal

 Wegens elke geldige reden die niets met
één van beide teams te maken heeft.

In  deze  gevallen  wordt  het  balbezit  toegekend
aan  hetzelfde  team  dat  eerder  al  controle  had
over de bal. Als de inworp plaatsvindt op:

 de  verdedigingshelft,  dan  wordt  de
schotklok hersteld naar 24 seconden

 de aanvalshelft,  dan wordt de schotklok
als volgt hersteld:

 Als  er  14  of  meer  seconden  op  de
schotklok  stonden  toen  het  spel  werd
stilgelegd,  dan  wordt  de  schotklok  niet
hersteld,  maar  dan  loopt  de  schotklok
gewoon door  vanaf  het  moment dat  het
spel werd stilgelegd.

 Als  er  13  of  minder  seconden  op  de
schotklok  stonden,  dan  wordt  de
schotklok hersteld naar 14 seconden!

Echter,  als  het  spel  wordt  stilgelegd  door  een
official wegens enige reden die niets met één van
beide  teams  te  maken  heeft,  én  dat,  naar  de
mening van een official, in het nadeel is van de
tegenstander,  dan  wordt  de  schotklok  niet
hersteld,  maar  loopt  gewoon  verder  vanaf  het
moment dat de klok werd stilgezet.



29.2.2

De  schotklok  wordt  opnieuw ingesteld  als  een
inworp  wordt  toegekend  aan  de  tegenstander
nadat  het  spel  is  stilgelegd  door  een  official
wegens een fout of een overtreding (inclusief een
uitbal),  begaan door  het  team dat  controle  had
over de bal.

De schotklok  wordt  ook opnieuw ingesteld  als
het  nieuwe  aanvallende  team  een  inworp  is
toegekend  wegens  het  beurtelings
balbezitprincipe.

Als de inworp vervolgens plaatsvindt op:

 de  verdedigingshelft,  dan  wordt  de
schotklok ingesteld op 24 seconden

 de aanvalshelft,  dan wordt  de schotklok
ingesteld op 14 seconden

29.2.3

Als het  spel  wordt  stilgelelgd door een official
wegens  een  technische  fout,  begaan  door  het
team dat controle heeft  over de bal,  dan wordt
het  spel  hervat  met  een  inworp  op  de
dichtstbijzijnde plek van de plek waar de bal was
toen het spel werd stilgelegd. De schotklok wordt
dan  niet  hersteld,  maar  loopt  door  vanaf  het
moment dat het spel werd stilgelegd.

29.2.4

Als de wedstrijdklok 2:00 of minder minuten laat
zien in het 4e kwart, of in de extra tijd, gevolgd
door een time-out van het team dat recht heeft op
de bal op hun verdedigingshelft (!), dan heeft de
coach van dat team het recht om te beslissen of
het spel hervat zal worden met een inworp langs
de zijlijn van hun aanvalshelft, óf langs de zijlijn
van  hun  verdedigingshelft,  en  dan  (in  beide
gevallen) dichtbij de plek waar de bal was toen
het spel werd stilgelegd.

Na  de  time-out  wordt  de  inworp  als  volgt
genomen:

 Als deze het resultaat was van een uitbal
én als de inworp op de eigen helft wordt
genomen, dan loopt de klok verder vanaf
het moment dat het spel werd stilgelegd.

 Als  deze  op  de  aanvalshelft  wordt
ingenomen, dan loopt de schotklok verder
als  er  minder  dan  13  seconden  te  zien
waren.

 Als  deze  op  de  aanvalshelft  wordt
ingenomen,  dan  wordt  de  schotklok
hersteld  naar  14  seconden,  als  er  14  of
meer seconden te zien waren.

Echter  (sinds  januari  2019),  als  de  inworp  het
resultaat was van een fout of een overtreding (en
geen uitbal), en als:

 de  inworp  plaatsvindt  op  de
verdedigingshelft,  dan  wordt  de
schotklok ingesteld op 24 seconden

 de inworp plaatsvindt op de aanvalshelft,
dan wordt  de schotklok ingesteld op 14
seconden.

Als  de time-out  wordt  genomen door het  team
dat  controle  krijgt  (!)  over  de  bal,  en  als  de
inworp plaatsvindt op hun:

 verdedigingshelft,  dan  wordt  de
schotklok ingesteld op 24 seconden

 aanvalshelft,  dan  wordt  de  schotklok
ingesteld op 14 seconden.

29.2.5

Als het team een inworp wordt toegekend langs
de  zijlijn  van  hun  aanvalshelft,  wegens  een
onsportieve of diskwalificerende fout, dan wordt
de schotklok hersteld naar 14 seconden.

29.2.6 Nadat de bal de ring van de tegenstander
heeft  geraakt,  dan  wordt  de  schotklok  hersteld
naar:

 24 seconden, als de tegenstander controle
krijgt over de bal

 14  seconden,  als  het  team  dat  controle
krijgt  over  de bal,  hetzelfde team is  als
het  team  dat  controle  had  over  de  bal
vóór de bal de ring raakte

29.2.7

Als  het  signaal  van  de  schotklok  per  ongelukt
klinkt,  terwijl  één  of  geen  team controle  heeft



over de bal, dan wordt het signaal genegeerd, en
gaat het spel gewoon verder.

Echter, als, volgens de mening van een official,
het  team dat  controle  heeft  over  de  bal,  wordt
benadeeld terwijl dit gebeurt, dan wordt het spel
stilgelegd, wordt de schotklok hersteld, en krijgt
datzelfde team weer balbezit toegekend.


