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Výkonný výbor FIBA 
 
Ženeva (FIBA) – Výkonný výbor FIBA, nejvyšší výkonný orgán Mezinárodní basketbalové 
federace FIBA, se konal 25. dubna 2008 v Čínském Pekingu.  
 
Výkonný výbor FIBA schválil některé zásadní a historické změny pravidel.  
 
Na základě doporučení Technické komise FIBA (skupina expertů na pravidla), Výkonný výbor 
FIBA schválil některé změny a doplňky oficiálních pravidel FIBA.  
 
Doporučení Technické komise FIBA a změny přijaté Výkonný výbor FIBA usilují o další 
sjednocování  pravidel ve všech existujících basketbalových soutěžích, a o to, aby 
v budoucnu existovala celosvětově jen jedna oficiální pravidla basketbalu.  
 
Níže je uveden přehled všech schválených změn pravidel, včetně historických změn jako 
posunutí hranice tříbodového území (zavedené v roce 1984) a změny tvaru lichoběžníku 
určujícího vymezené území (zavedeného v 50. letech) na obdélník:  
 

Oficiální pravidla basketbalu 2008: 
Níže uvedená pravidla budou platná od prvního října 2008, po Olympijských hrách 2008 
v Pekingu.  

Čl. 4.3 Dresy 

Ustanovení, že pod dresy mohou hráči a hráčky nosit trička se vypouští.  

Čl. 25.2.3 Hráč, který padá na podlahu  

Není přestupkem, když hráč spadne a klouže se po podlaze, zatímco drží míč. (Pokud se ale 
hráč po podlaze válí nebo se pokusí vstát, zatímco drží míč, pak se dopustí přestupku). 

Čl. 28.1.3 Míč se dostane do přední části hřiště  

Míč se dostane do přední části hřiště, když, během driblingu ze zadní na přední polovinu 
hřiště jsou obě nohy driblujícího hráče i míč v kontaktu s přední polovinou hřiště.  

Čl. 30.1.2 Zahrání míče do zadní poloviny hřiště  

Není přestupkem, když se hráč odrazí z přední poloviny hřiště, získá novou kontrolu míče pro 
družstvo zatímco je stále ve vzduchu a dopadne na zadní polovinu hřiště. 

Čl. 31 Ovlivnění směřování míče ke koši a srážení míče 

Jestliže hráč prostrčí ruku košem zespodu a dotkne se míče, jedná se o srážení míče (a ne 
o pouhý přestupek) se všemi souvislostmi.  

Čl. 36.1.4 Nesportovní chyba  

Pokud bránící hráč ve snaze zabránit rychlému protiútoku způsobí kontakt s útočníkem ze 
zadu nebo z boku, a jestliže mezi útočícím hráčem a košem není žádný další obránce, pak 
takový kontakt musí být posouzen jako nesportovní chyba. 

Čl. 38.3.1 Technická chyba 

Technická chyba může být udělena hráči za nadměrné používání loktů – prudké otáčení, 
rozmáchnutí atd. (aniž by došlo ke kontaktu).  
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Oficiální pravidla basketbalu 2010: 
Níže uvedené změny pravidel budou vstupovat v platnost následovně:  

• pro nejvyšší stupeň soutěží / stupeň 1 (hlavní oficiální soutěže FIBA: tj. Olympijské hry, 
Mistrovství světa mužů i žen, U19 a U17 Mistrovství světa pro muže a ženy a Mistrovství 
mužů i žen jednotlivých zón/kontinentů): od 1. října 2010, tj. po Mistrovství světa mužů a žen 
2010.  

• pro stření stupeň soutěží / stupeň 2 (tj. všechny ostatní oficiální soutěže FIBA a nejvyšší 
stupeň soutěží národních federací): od 1. října 2012, tj. po Olympijských hrách v Londýně 
2012.  

Čl. 2.2.3 Čára trestného hodu a vymezené území  

Vymezené území bude určeno obdélníkem na hrací ploše.  

Vymezené (třívteřinové) území bude obdélník (nikoliv jako doposud lichoběžník) viz Diagram 
1 níže.  

Čl. 2.2.4 Tříbodové území  

Vzdálenost tříbodové čáry bude 6,75 m (a ne 6,25 m jako doposud).  

Čl. 2.2.6 Vhazování v posledních dvou minutách utkání  

Dvě malé čáry budou vyznačeny v zázemí hřiště naproti stolku zapisovatele a lavičkám 
družstev, s vnějším okrajem ve vzdálenosti 8,325 m od vnitřního okraje koncových čar; jinými 
slovy, na úrovni vrcholu tříbodové čáry.  

V posledních dvou minutách utkání a v posledních dvou minutách každého prodloužení, 
následující po povoleném oddechovém čase družstva, které bylo oprávněno k držení míče ve 
své zadní části hřiště, bude vhazování provedeno na čáře ke vhazování (na úrovni vrcholu 
tříbodové čáry), proti stolku zapisovatele, a ne tak jako doposud na prodloužené středové 
čáře.  

Čl. 2.2.7 Půlkruh ve vymezeném území  

Půlkruhy proti prorážení budou vyznačeny pod oběma koši na hrací ploše. Vzdálenost od 
vnitřního okraje půlkruhu do prostředku obroučky (na zemi) bude 1,25 metru. 

Prorážení (útočná) chyba nebude nikdy zapískána, jestliže dojde ke kontaktu útočícího hráče 
s obráncem, který stojí uvnitř půlkruhu proti prorážení. 

Čl. 29 24 vteřin  

Jestliže k vhazování ze zázemí má dojít na zadní polovině, a je to vyžadováno příslušným 
článkem pravidel, na zařízení 24 vteřin bude nastaveno nových 24 vteřin.  

Jestliže se má vhazovat v přední polovině hřiště, a je to vyžadováno příslušným článkem 
pravidel, zařízení 24 vteřin bude nastaveno následovně:  

- jestliže zařízení 24 vteřin ukazuje v době zastavení hodin hry 14 nebo více vteřin, nebude 
zařízení 24 vteřin vynulováno a zůstane nezměněno.  

- jestliže zařízení 24 vteřin ukazuje v době zastavení hodin hry 13 nebo méně vteřin, zařízení 
24 vteřin bude vynulováno a nastaveno na 14 vteřin.  

Pro názornější vizualizaci čtyř výše zmíněných změn, použijte Diagram 1. 
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Diagram 1 

 
 
 

Přeložil: Mgr. Robert Vyklický, Národní instruktor FIBA 
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