
 

 
 

FEEDBACK ŽBL 2022/2023 - 02 

  

 

Feedback 02 - Clip (01) 

Bílá útočící hráčka 17 se při driblinku do vymezeného území dopustí porušení pravidel kroků. Pravá 
noha krok 0, levá noha se v kroku 1 stává pivotovou, pravá noha krok 2, poté posune levou pivotovou 
nohu a pokračuje dalším pohybem. 

CC – správně odpískány kroky bílé hráčky 17. 

Feedback 02 - Clip (02) 

Zelená útočící hráčka 8 staví clonu na bílou hráčku 9. Clonící hráčka je v pohybu, když dojde ke 
kontaktu, je tedy zodpovědná za nedovolený kontakt. 

CC – správně odpískaný útočný faul zelené hráčky 8. 

Feedback 02 - Clip (03) 

Bílá hráčka 23 staví clonu na bránící modrou hráčku 24. Clonící hráčka nezaujme dovolené postavení 
pro clonu a v době kontaktu je v pohybu, je tedy zodpovědná za nedovolený kontakt. 

CC – správně odpískaný útočný faul bílé hráčky 23 

Feedback 02 - Clip (04) 

Bílá útočící hráčka 11 dostává přihrávku do vymezeného území, bránící zelená hráčka 77 nezaujme LGP 
a zkrátí vzdálenost bílé hráčce. Zelená hráčka je zodpovědná za kontakt. 

INC – musí být zapískán obranný faul zelené hráčky 77. 

Feedback 02 - Clip (05) 

Bílá útočící hráčka 23 má při chycení míče levou nohu na zemi – krok 0, poté vyskočí a dopadne znovu 
na levou nohu – krok 1 a poté na pravou nohu – krok 2. Hráčka nesmí dvakrát po sobě dopadnout na 
zem stejnou nohou. 

INC - musí být odpískány kroky bílé hráčky 23 

Feedback 02 - Clip (06) 

Zelená útočící hráčka 17 staví clonu na bílou hráčku 11. Clonící hráčka je v pohybu, nezaujme dovolené 
postavení pro clonu, je tedy zodpovědná za nedovolený kontakt. 

CC – správně odpískaný útočný faul zelené hráčky 17. 

https://drive.google.com/file/d/1Hss_JeNhVAwYB0TZzibRdMO8YzIxDBUr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HLFeuCXrCy0CC74sGgstxaCVYjh7OC4E/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HiRJnY2cx13heKt2EOV29N0i5DCUPHdA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Gz5_pzNOT0zdRPgYypWRzX6Jsh9_ZDrS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Hq5nKw0pJKWkj0Mi3cCEP51Nnv_a5L2D/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HzVBLZli3roBdUZhfBnI2Z25n5Yv4uWd/view?usp=share_link


 

 

 

Feedback 02 - Clip (07) 

Žlutá hráčka 2 je při pokusu o hod na koš faulována modrou hráčkou 18, která vyskočí mimo svůj válec 
směrem dopředu a způsobí nedovolený kontakt tělem při dopadu žluté hráčky. 

CC – správně odpískaný obranný faul modré hráčky.  

Feedback 02 - Clip (08) 

Žlutá útočící hráčka 33 ve vymezeném území způsobí nedovolený kontakt na bránící modrou hráčku 
17. Útočící hráčka je zodpovědná za pohyb svých rukou. 

CC – správně odpískaný útočný faul žluté hráčky 33. 

Feedback 02 - Clip (09) 

Situace L2M, družstvo vhazuje po úspěšném TH, rozhodčí signalizuje varování pro bránící družstvo pro 
přestupek při vhazování. Bránící žlutá hráčka 18 se během vhazování dostane za postranní čáru, čímž 
se dopustí přestupku při vhazování. Za tento přestupek musí udělit rozhodčí technickou chybu. 

CC – správně odpískaná technická chyba pro žlutou hráčku 18. 

Feedback 02 - Clip (10) 

Modrá hráčka 12 zahájí AOS, bílá bránící hráčka 11 nezaujme LGP, způsobí kontakt tělem na hráčku, 
která je ve vzduchu. Bílá hráčka je zodpovědná za nedovolený kontakt.  

INC – musí být odpískán obranný faul bílé hráčky 11. 

Feedback 02 - Clip (11) 

Útočící černá hráčka 14 staví clonu na bílou bránící hráčku 18 mimo její zorné pole. Útočící hráčka při 
stavění clony nedodrží prvky prostoru a času a zkrátí bránící hráčce vzdálenost. Útočící hráčka je 
zodpovědná za nedovolený kontakt.  

CC - správně odpískáný útočný faul černé hráčky 14. 

Feedback 02 - Clip (12) 

Útočící zelená hráčka 17 zahájí pokus o střelu, bránící bílá hráčka 10 vyskočí proti střílející hráčce a 
způsobí kontakt při dopadu na střílející hráčku. Bílá hráčka je zodpovědná za nedovolený kontakt. 

INC – musí být odpískán obranný faul bílé hráčky 10. 

https://drive.google.com/file/d/1GuK_SmNWiurmG90vf94xpxIUOCvWQxu0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Gt6ktvMLJviaU4dotJmYAiO0KnqUV-Tr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HRGoQgVEfRGaJTZhEZtHu5LgZXuQ3QDf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HUcUwLBEAxh1ASUTvtNdgWgo3LNp7eDK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Hr5H6lRNvo7MOZFNRr5xo66R04W0tAHc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1I22Ux__t8nY5E21WPhcQ17PwFrcVL0c5/view?usp=share_link


 

 

Feedback 02 - Clip (13)  

Bílá hráčka 15 přihrává ve své zadní polovině spoluhráčce, která chytá míč v přední polovině, jedná se 
o dovolenou hru.  

IC – nejedná se o přestupek zahrání míče do zadní poloviny družstva. 

Feedback 02 - Clip (14)  

Útočící družstvo vhazuje na koncové čáře po přestupku. Vhazující hráčka se smí v zámezí pohybovat 
pouze na vzdálenost max 1 m do strany. V této situaci hráčka opustí určené místo pro vhazování o více 
nežli povolený 1 m a dopustí se tak porušení pravidel pro vhazování.  

CC – správně zapískaný přestupek při vhazování. Rozhodčí pouze zapíská a ukáže směr hry proti 
družstvu, které provádělo vhazování, a doprovodí signalizaci verbálním sdělením přestupku. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Gp8UXwO_hsFhDi-nu7hamGsIVFZErOwj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HBaL8EYUi1rs2OoL1E_yMMeGS9qa1Pp7/view?usp=share_link

