
Nesportovní chyba 

Hráč je diskvalifikován do konce utkání, pokud mu jsou uděleny dvě nesportovní chyby. V tomto 

případě je nesportovní chyba jediná chyba, která je potrestána, žádné další tresty za diskvalifikaci 

nebudou uděleny. Do zápisu se důvod pro udělení nesportovní chyby nepopisuje.  

- Do kolonky pro chyby hráče se UF zapisuje následovně: Je uvedena minuta, dolní index označuje 

počet trestných hodů, které byly nařízeny a horní index U – značí nesportovní chybu: 21
U – 

nesportovní chyba odpískána ve druhé minutě při úspěšném střeleckém pokusu, nařízen 1 

trestný hod. 

- V případě udělení druhé UF nezapomeňte do následující kolonky zapsat „GD“ – značí 

diskvalifikaci do konce utkání. 

 

Technická chyba 

1) Technická chyba hráče – hráči je udělena technická chyba, do políčka pro chybu hráče je zapsána 

minuta s dolním indexem „1“ – značí počet trestných hodů a horním indexem „T“. Hráč je 

diskvalifikován do konce utkání v případě udělení 2 TCH. V tomto případě znovu nezapomeňte do 

další kolonky uvést „GD“. V tomto případě jsou technické chyby jedinými chybami, které jsou 

potrestány, další tresty za diskvalifikaci nebudou uděleny. 

Po konci utkání nezapomeňte přesně zapsat do zápisu, za co byla technická chyba udělena – vyhněte 

se formulaci „za nesportovní chování“, buďte konkrétní – gesto směrem k rozhodčímu, komentář 

k výroku rozhodčího, gesto směrem k protihráči, divákům apod. 

Př: Ve třetí minutě první čtvrtiny udělena TCH hráči BK Tajanov číslo 10 – J. Černý – komentář k výroku 

rozhodčích. 

Následují podpisy obou rozhodčích (stejně jako u všech ostatních vyjádření uvedených v zápisu o 

utkání). 

 

2) Technická chyba trenéra – v případě, že se trenér OSOBNĚ dopustí nezdvořilého chování, je mu 

udělena technická chyba, která je zapsána jako „C“. Trenér je diskvalifikován po druhé TCH – „C“ a 

musí odejít do šatny nebo mimo budovu. Do políčka pro chybu trenéra je uvedena minuta hry 

udělení TCH se s dolním indexem „1“ a horním indexem „C“. Po udělení druhé TCH „C“ znovu 

nezapomeňte do následující kolonky zapsat GD. 

Při popisu TCH po konci utkání buďte přesní. Př: V 5. minutě 2. čtvrtiny udělena TCH – „C“ trenérovi 

BK Tajanov – p. Strašpytel – za komentář k výroku rozhodčích. 

 

3) Technická chyba člena lavičky družstva 

Může se stát, že pravidla slušného chování poruší člen týmu, který je na lavičce – asistent, vedoucí 

družstva, hráč. V tomto případě je udělena TCH lavičce družstva označena jako „B“. Tato TCH je 



zapsána trenérovi družstva – je zapsána minuta, kdy byla TCH odpískána, dolní index „1“ a horní 

index „B“. Trenér bude diskvalifikován do konce utkání po udělení tří TCH  - buď všemi „B“ nebo 

jednou z nich „C“. Do následujícího políčka se znovu zapíše „GD“. 

Př: V 8. min. 3. čtvrtiny udělena TCH „B“ lavičce BK Tajanov za neslušná gesta směrem k soupeři.   

 

Diskvalifikující chyba 

DCH je výrazné nesportovní chování hráče nebo člena lavičky družstva. DCH bude zapsána 

provinilcovi, který musí odejít do šatny nebo mimo budovu. Do příslušné kolonky bude uvedena 

minuta udělení DCH s dolním indexem, který značí počet nařízených trestných hodů a horním 

indexem „D“.  

V případě, že je diskvalifikován náhradník nebo asistent, napíše se do příslušné kolonky provinilce 

minuta, kdy chyba nastala a horní index „D“. Nicméně za lavičku je zodpovědný trenér – současně 

tedy bude zapsána chyba i trenérovi, označena stejně jako TCH „B“ a následovat bude jeden trestný 

hod.  

Zejména je nutné být přesný při popisu DCH po konci utkání. Vždy je nutné napsat, jestli se jedná o 

trest dostatečný nebo nedostatečný.  

Dostatečný trest je udělen např. za drobnější potyčku mezi dvěma hráči.  

Nedostatečný trest poté za bitku, výrazně vulgárně napadení rozhodčího apod. 

Př: V páté minutě 2. čtvrtiny udělena DCH hráči BK Lužany číslo 5 – P. Mlátička – za drobné napadení 

protihráče. Trest dostatečný. 

Př 2: V 8. minutě 3. čtvrtiny udělena DCH hráči BK Štěpánovice číslo 00 – J. Strašpytel – za vulgární 

napadení rozhodčího. Trest nedostatečný.  

Pokud tedy první rozhodčí trvá na zahájení disciplinárního řízení  sdělí všichni rozhodčí, kteří utkání 

řídili, (doporučeným dopisem nebo el. poštou), své vyjádření o okolnostech případu nejbližší pracovní 

den po utkání řídícímu orgánu, kopii vyjádření zašlou oběma klubům. 

 

Krácení trestů 

Všechny chyby proti oběma družstvům, následované tresty stejné závažnosti a zrušené podle Čl. 42 

(Zvláštní situace), jsou označeny přidáním malého „c“ místo dolního indexu. 


