
 

 
 

FEEDBACK 2PO 2022/2023 - 03 

  

   

Feedback 03 - Clip (01) 

Modrý hráč 10 najíždí do koše a začal spojitý pohyb. Míč se dotkl desky a není již dále hratelný. Bílý 
obránce 14 vyskočí a dotkne se míče po odrazu desky. Jedná se o přestupek ovlivnění směřování 
míče do koše. 

CC – rozhodčí správně zapískal ovlivnění směřování míče do koše. Rozhodčí musí použít signál 
pro přestupek ovlivnění směřování míče ke koši. 

Feedback 03 - Clip (02) 

Bílé družstvo je na přední polovině, červený obránce tečuje míč, ale nezíská kontrolu. Bílé družstvo 
pokračuje v kontrole míče, bílý útočník je poslední, kdo se dotkne míče na přední polovině a první na 
zadní polovině. Jedná se o porušení pravidla zahrání míče do zadní poloviny družstva. 

CC – rozhodčí správně zapískal přestupek zahrání míče do zadní poloviny družstva. 

Feedback 03 - Clip (03) 

Zelená útočící hráčka 5 staví clonu na pohybující se soupeřku a musí tedy respektovat prvky prostoru 
a času. Její clona zároveň není stacionární, clonící hráčka je zodpovědná za nedovolený kontakt. 

CC – rozhodčí správně odpískal útočnou chybu zelené hráčce 5. 

Feedback 03 - Clip (04) 

Černý hráč 21 zahájí přechodovou fázi, bílý obránce 7 ve snaze zasáhnout míč udeří útočícího hráče 
do tváře. Tento kontakt splňuje kritéria nesportovní chyby - C2. 

CC – rozhodčí správně zapíská nesportovní chybu bílému hráči 7. 

Feedback 03 - Clip (05) 

Bílý hráč 10 zahájí přechodovou fázi, modrý obránce 9 zaujme LGP a snaží se hrát míč a způsobí 
nedovolený kontakt. Kontakt nesplňuje kritéria nesportovní chyby. 

CC – rozhodčí správně zapíská osobní chybu modrému hráči 9. 

  

https://drive.google.com/file/d/1SBzr5wZwqVcZ0eMqAh1kwWXbj2cwtNib/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SUiO_eKTJ-t6g8QucULUQh6F-EZZDCbG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RvcitW6Xz2JgY0febEsLwRG4in_lJjFO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ScIbfykJviMk-kZVjHwpVvthXjR5-qqW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1S3brjUsbYkcMEQU0MftJTZNLrvq0bqz-/view?usp=share_link


 

 

Feedback 03 - Clip (06) 

Žlutý bránící hráč 25 nedovoleně kontaktuje modrého útočníka 11, který probíhá vymezeným územím. 
Jedná se o nedovolený kontakt bránícího hráče. 

INC - rozhodčí musí zapískat osobní chybu bránícího hráče 25. 

Feedback 03 - Clip (07) 

Žlutý útočník 12 přijímá přihrávku a začíná driblink, modrý obránce 11 způsobí nedovolený kontakt 
oběma rukama. Kontakt splňuje kritéria nesportovní chyby - C1 – kontakt bez snahy hrát míč. 

CC – rozhodčí správně zapíská nesportovní chybu modrému hráči 11.  

Feedback 03 - Clip (08) 

Modrá útočící hráčka 16 staví clonu na bránící hráčku 14, která je v pohybu. Modrá hráčka způsobí 
nedovolený kontakt tělem a rukama.  Jedná se o nedovolenou clonu. 

INC – rozhodčí musí zapískat nedovolenou clonu modré hráčky 16. 

Feedback 03 - Clip (09) 

Červený útočník ve snaze zasmečovat míč do koše se pevně chytne oběma rukama obroučky a 
způsobí rozvibrování celé konstrukce koše. Jedná se o přestupek srážení míče útočícím družstvem.  

CC – rozhodčí správně zapíská přestupek útočícího družstva a zruší dosažený koš. 

Feedback 03 - Clip (10) 

Bílá hráčka zahájí AOS. Modrá bránící hráčka 77 bez snahy hrát míč chytne útočící hráčku oběma 
rukama za předloktí. Kontakt splňuje kritéria nesportovní chyby - C1. 

CC - rozhodčí správně zapíská nesportovní chybu modré hráčce 77. 

Feedback 03 - Clip (11) 

Situace na doskoku po odraženém míči. Souboj mezi černým hráčem 6 a bílým hráčem 9. Jedná se 
o nedovolený kontakt černého hráče, který oběma rukama strčí bílého hráče a tím získá výhodu pro 
doskok.  

INC – musí být zapískán faul černého hráče 6.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1T7kxLmb8-R5BSRV90gMum1TUixG_wZLk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SrmmLo_xaDMHf9P-IJBhxKW4bvRkUlgU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SPBBPI6EnuMhf3WOj2xtDhZZ8KrK0RM0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1S3Y5j8Bf43PXgvwfDtoRMtGi4_VTMg1y/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1StddEjEI2a9hjgr6K06nUPjQuEIbcghc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SSkHnotvz9sYgcEmql61ZY9abYtD0PFW/view?usp=share_link


 

 

Feedback 03 - Clip (12) 

Bílý hráč 24 zahájí spojitý pohyb. Černý obránce 8 ve snaze zablokovat útočníka vyskočí mimo svůj 
válec a způsobí kontakt. Jedná se o nedovolený kontakt bránícího hráče. 

INC – rozhodčí musí zapískat faul bránícího hráče 8.  

https://drive.google.com/file/d/1SrV2Fw2mHlpT2d_yiwLQWDJ2_yfBq9ev/view?usp=share_link

