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Feedback 01 – Clip (01) 

Modrá hráčka 3 zahájí rychlý protiútok. Bílá hráčka 23 způsobí nedovolený kontakt chycením dresu 
modré hráčky. Kontakt splňuje kritéria UF – C4 kontakt na hráče s volnou cestou do koše a kontakt 
zezadu nebo z boku.   

CC – správně odpískaná nesportovní chyba bílé hráčky 23. 

Feedback 01 – Clip (02) 

Bílá hráčka 12 zahájí transition, zelená hráčka 11 nezaujme LGP a způsobí nedovolený kontakt rukou 
na bok bílé hráčky. Kontakt splňuje kritéria UF – C3 zbytečný kontakt v transition. 

CC – správně odpískaná nesportovní chyba zelené hráčky 11. 

Feedback 01 – Clip (03) 

Bílá hráčka 15 zahájí driblink, zelená hráčka 8 způsobí nedovolený kontakt rukou na bok bílé hráčky. 
Kontakt splňuje kritéria UF – C1 obránce bez snahy hrát míč. 

IC – musí být zapískána nesportovní chyba zelené hráčky 8. 

Feedback 01 – Clip (04) 

Modrá hráčka 2 zahájí střelu na koš, bílá hráčka 23 vyskočí mimo svůj válec a zkrátí vzdálenost střílející 
hráčce a způsobí nedovolený kontakt tělem. 

INC– musí být zapískán střelecký faul bílé hráčky 23. 

Feedback 01 – Clip (05) 

Zelená hráčka 5 staví clonu na bílou hráčku 21. Clonící hráčka je v pohybu, když dojde ke kontaktu, je 
tedy zodpovědná za nedovolený kontakt.  

CC – správně odpískaný útočný faul zelené hráčky 5. 

Feedback – Clip (06) 

Červená hráčka 12 střílí z výskoku, bílá bránící hráčka 17 vstoupí do prostoru dopadu střílející hráčky a 
způsobí nedovolený kontakt tělem. 

INC – musí být odpískán střelecký faul bílé hráčky 17. 

https://drive.google.com/file/d/1EFRYzQxVMwQJNpVnu-2PEXXYw0wdza83/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EN7ewLLT9sGOvapBvJpKH3Y5TrBogvhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dx-MY0PEyDvLLact6ycvIxwD0GOcSh5c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGhahkLM-q-mQCk41qQSrHxDnYadtzQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DzJhuy3kqLhi4SLrshAu4OndSzffHQgg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E85d8TRXdI6birxJ87l6MFIeSRl_OBMl/view?usp=sharing


 

 

 

Feedback 01 – Clip (07) 

Bílá hráčka 2 provádí poslední TH. Hráčka přešlápne čáru trestného hodu dříve, nežli se míč dotkne 
koše. Jedná se o přestupek střílející hráčky, koš nebude uznán a míč bude přiznán soupeři k vyhazování 
na prodloužené čáře TH. 

CC – přestupek bílé hráčky 2.  

Feedback 01 – Clip (08) 

Bílá hráčka 7 najíždí do vymezeného území, modrá bránící hráčka 11 nezaujme včas LGP a způsobí 
nedovolený kontakt tělem. 

CC – správně odpískaný obranný faul modré hráčky 11 

Feedback 01 – Clip (09) 

Zelené hráčky 5 a 17 staví clonu na bílou hráčku 1. Obě clonící hráčky jsou v pohybu, nebo nerespektují 
prvky prostoru a času při clonění pohybující se hráčky. Nedovolený kontakt musí být odpískán hráčce, 
která se ho dopustí jako první, tedy zelené hráčce 5.  

CC – správně odpískaný útočný faul. 

Feedback 01 – Clip (10) 

Bílá útočící hráčka 14 přejde s míčem do přední části hřiště, poté přihraje míč spoluhráčce 57, která se 
odráží v zadní části hřiště, ve vzduchu chytá míč a dopadne na přední polovinu hřiště. Jedná se o 
přestupek nedovoleného zahrání míče do zadní poloviny družstva.  

INC – musí být odpískán přestupek bílého družstva. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EFXWfashsVuVoe0TyXxUAUn-tl4wLmV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0eCiOmVNM9lKL8nP0ScW_m__qtx1fV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxV6IiHqIal3V-CgM8wtWE1Wdf6Bql3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E70igQuAHkp9Ls86O3cRKoOmVgVMQxv9/view?usp=sharing

