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Feedback 03 - Clip (01) 

Bílá bránící hráčka 23 pohybem své pravé nohy způsobí kontakt s míčem. Hráčka nesmí míč úmyslně 
kopat nebo blokovat kteroukoliv částí nohy. Jedná se o přestupek bílé hráčky. 

INC – rozhodčí musí zapískat přestupek bílé hráčky 23. 

Feedback 03 - Clip (02) 

Bílá bránící hráčka 17 při souboji o pozici se zelenou útočící hráčkou 17 použije nedovoleně svých 
rukou a způsobí první nedovolený kontakt.  

INC – musí být zapískán obranný faul bílé hráčky 17. 

Feedback 03 - Clip (03) 

V posledních dvou minutách 4. čtvrtiny rozhodčí použije signál pro varování nedovoleného překročení 
hraniční čáry. Bílá bránící hráčka se svým pohybem dostane za postranní čáru a tím způsobí přestupek 
při vhazování. Rozhodčí musí udělit bránící hráčce TCH. 

INC – musí být odpískána TCH bílé hráčce 11. 

Feedback 03 - Clip (04) 

Bílá bránící hráčka 17 pohybem své pravé nohy způsobí kontakt s míčem. Hráčka nesmí míč úmyslně 
kopat nebo blokovat kteroukoliv částí nohy. Jedná se o přestupek bílé hráčky. 

INC – rozhodčí musí zapískat přestupek bílé hráčky 17. 

Feedback 03 - Clip (05) 

Žlutá hráčka 25 je v přechodové fázi, zelená bránící hráčka 77 při snaze přerušit transition způsobí 
zanedbatelný kontakt, rozhodčí nechají správně pokračovat ve hře.  

CNC – hra správně pokračuje bez přerušení. 

Následně žlutá hráčka 25 zahájí AOS, zelená bránící hráčka 22 nezaujme LGP a způsobí nedovolený 
kontakt.  

CC – správně odpískaný střelecký faul zelené hráčky 22. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12tl9McZwz8oGDjTJ9n3YXPDP5-PYPx_J/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12yT4Ft_Iejkb31R1aBMX0p33x8-NyKjg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12bnPNcNQK9Wi3yBhWFhedMvzV5fV4GAE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12egdYGlpr5cqrYOAeXn6L9jafcwC--jT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12op-wQwg2UEoAVeCpEToarIaRAiTImBj/view?usp=share_link


 

 

 

Feedback 03 - Clip (06) 

Modrá útočící hráčka 12 je v rychlém protiútoku, bílá bránící hráčka 9 způsobí nedovolený kontakt, 
který splňuje kritéria nesportovní chyby - C3.  

CC – správně odpískaná nesportovní chyba bílé hráčky 9. 

Feedback 03 - Clip (07) 

Zelená bránící hráčka 11 dovoleně získá míč. Žlutá hráčka 13 způsobí kontakt zezadu, který splňuje 
kritéria nesportovní chyby - C4 (mezi postupující útočící hráčkou a soupeřovým košem již není žádný 
další obránce). 

CC – správně odpískaná nesportovní chyba žluté hráčky 13.  

Feedback 03 - Clip (08) 

Bílá útočící hráčka dostane přihrávku. V době přihrávky má obě nohy ve vzduchu a dopadne na obě 
nohy. Zvednutím levé nohy zvolí pravou nohu jako pivotovou. Potom pravou nohu posune předtím, než 
míč opustí ruku při střelbě. 

CC – správně odpískaný přestupek kroky bílé hráčky. 

Feedback 03 - Clip (09) 

Zelená útočící hráčka 17 začne spojitý pohyb směrem ke koši. Míč drží v obou rukou, bílá bránící 
hráčka 23 nezaujme  LGP a způsobí nedovolený kontakt. Rozhodčí správně zapíská faul. Jedná se o 
faul na hráčku v AOS. 

IC – nejedná se o nestřelecký faul bílé hráčky 23, rozhodčí musí odpískat střelecký faul bílé 
hráčce 23. 

Feedback 03 - Clip (10)  

Žlutá útočící hráčka 10 jde směrem ke koši, bránící zelená hráčka 10 zaujme LGP, žlutá hráčka 10 
způsobí nedovolený kontakt na trup bránící hráčky a je tak za kontakt zodpovědná.  

IC – musí být zapískán útočný faul žluté hráčky 10. 

  

https://drive.google.com/file/d/12SSTdL13sb6-iwthSjKfsIFEy9_TMG5Q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12YbwQmggAZtm6kdsYP5Gii9R9TZVmN3n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/126i2PyifNfx4xjuPEGh1IKLMGDeXVY3i/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12PQ7mDWmj8uFKNHVqoESyemquyJqZH2l/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12MxDuyKhAcl34v5mrprG4Gugb1OZhyCv/view?usp=share_link


 

 

Feedback 03 - Clip (11) 

Modrá útočící hráčka 12 dribluje blízko koncové čáry, žlutá bránící hráčka 16 způsobí nedovolený 
kontakt rukou. 

INC – rozhodčí musí zapískat faul žluté hráčky 16. 

Modrá hráčka se díky kontaktu dostane mimo basketbalové hřiště. Jedná se o náhodné opuštění 
hřiště, potom se oběma nohama vrátí do hřiště a chytne míč. Jedná se o dovolenou hru. 

 

Feedback 03 - Clip (12) 

Zelená útočící hráčka 11 zahájí střelu na koš, žlutá bránící hráčka 10 způsobí nedovolený kontakt na 
střeleckou ruku. Situace nastane těsně před koncem hracího období, rozhodčí správně zapískají faul. 
Hodiny hry musí být nastaveny na čas, který zbývá na hodinách hry v okamžiku kontaktu (0,5 vteřiny). 

CC – správně zapískaný obranný faul žluté hráčky 10. Rozhodčí nastaví čas na dohrání. 

Feedback 03 - Clip (13) 

Bílá útočící hráčka 5 postaví nedovolenou clonu na bránící hráčku, protože je v pohybu, když dojde ke 
kontaktu. 

CC – správně odpískaná chyba útočící hráčce 5. 

Feedback 03 - Clip (14) 

Bílá bránící hráčka 9 skáče mimo svůj válec, způsobí nedovolený kontakt rukama i tělem na útočící 
hráčku.   

INC – rozhodčí musí zapískat střelecký faul bílé bránící hráčce 9. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11ros0Y_3eAxuhdIiD7VWJMTHJUTizvaL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12GEHQYFOfGQKThQCO67-Fq5gipQFwHT3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/124wM9zhvhba97gf6P-eVjAnS2tJqlqA6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12GJnmMWLUGgeB5aIVE7Hc5FNN-SAFrKK/view?usp=share_link

