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Feedback 04 - Clip (01) 

Modrý bránící hráč včas zaujme LGP, žlutý útočící hráč způsobí nedovolený kontakt na trup bránícího 
hráče, za který je zodpovědný. Modrý hráč se sice dotýká nohou půlkruhu proti prorážení, ale žlutý 
hráč není v okamžiku kontaktu ve vzduchu, a proto neaplikujeme pravidlo půlkruhu proti prorážení. 

INC – rozhodčí musí zapískat útočný faul žlutého hráče. 

Feedback 04 - Clip (02) 

Hráč bílého družstva 23 se při nájezdu do vymezeného území dopustí porušení pravidel kroků tím, že 
po ukončení driblinku dopadne dvakrát po sobě na stejnou nohu. 

INC – rozhodčí musí zapískat porušení pravidel kroků bílého hráče 23. 

Feedback 04 - Clip (03) 

Žlutý útočící hráč 5 na doskoku nedovoleně používá obě ruce pro vytvoření prostoru a strčí do 
bránícího hráče. Jedná se o nedovolený kontakt žlutého hráče 5. 

INC – rozhodčí musí zapískat faul žlutého hráče 5. 

Feedback 04 - Clip (04) 

Útočící hráč 18 postaví nedovolenou clonu na bránícího hráče 13. Clonící hráč je v okamžiku kontaktu 
v pohybu a je tedy zodpovědný za nedovolený kontakt. 

INC – rozhodčí musí zapískat faul útočícímu hráči modrá 18. 

Feedback 04 - Clip (05) 

Modrý útočící hráč 7 chytá míč, když se oběma nohama dotýká podlahy. Po zvednutí levé nohy se 
pravá stane pivotovou. Pivotovou nohu následně zvedne předtím, než míč opustí ruce při zahájení 
driblinku. 

INC – rozhodčí musí zapískat přestupek modrému hráči 7. 

Feedback 04 - Clip (06) 

Žlutý útočící hráč 24 postaví nedovolenou clonu. Clonící hráč je v okamžiku kontaktu v pohybu a je 
tedy zodpovědný za nedovolený kontakt. 

CC - rozhodčí správně zapískali útočný faul žlutého hráče 24. 

 

https://drive.google.com/file/d/10vH1g4ehMhnFETvzJs_wUaEHBWPnDdny/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/123jgexLjn5VCX3InXkueoqtS1SQyrmKa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11mJQ2Oklf2r_ObXJHnUpsDi270H1Cr63/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10hu5Yz9-89YjRHpDA09TsMDtptDhECRD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11r9FbRSl_zGAOJEan--T5SbI_F7-IWGC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11cZv-PegXA2YKtLjtHYjPlVEa_VKSet5/view?usp=share_link


 

 

Feedback 04 - Clip (07) 

Bílý útočící hráč 11 zahájí přechodovou fázi. Modrý bránící hráč 10 zaujme LGP a při snaze hrát míč 
způsobí nedovolený kontakt na útočníka. Útočník intenzitu kontaktu zvýrazňuje pohybem hlavy. 
Kontakt nesplňuje kritéria nesportovní chyby. 

CC – rozhodčí správně zapískají osobní chybu modrému hráči 10.  

Feedback 04 - Clip (08) 

Černý útočící hráč 33 postaví nedovolenou clonu. Clonící hráč je v okamžiku kontaktu v pohybu a je 
tedy zodpovědný za nedovolený kontakt. 

CC – rozhodčí správně zapískali útočný faul černému hráči 33 

Feedback 04 - Clip (09) 

Bílý útočící hráč 8 najíždí do vymezeného území, černý bránící hráč 5 včas zaujme LGP. Bílý útočící 
hráč způsobí kontakt na torzo bránícího hráče a je za nedovolený kontakt odpovědný. 

CC – rozhodčí správně zapískají útočný faul bílému hráči 8. 

Feedback 04 - Clip (10) 

Modrý útočník 12 ve snaze získat míč použije ruce pro odstrčení bránícího bílého hráče 9. Modrý hráč 
je za nedovolený kontakt zodpovědný. 

CC - rozhodčí správně zapíská osobní chybu modrému hráči 12. 

Feedback 04 - Clip (11) 

Žlutý útočící hráč 3 zahájil střelu na koš, modrý bránící hráč 14 ve výskoku dopadne do válce útočníka 
a způsobí nedovolený kontakt tělem, za který je odpovědný. Nejedná se o předstírání faulu ze strany 
žlutého hráče. 

INC – musí být zapískán obranný faul modrého hráče 14.  

Feedback 04 - Clip (12) 

Při souboji o pozici na doskoku mezi bílým hráčem 33 a modrým hráčem 16 způsobí bílý hráč 
nedovolený kontakt rukama.  

INC – rozhodčí musí zapískat faul bílému hráči 33.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/11p6_wG3n9DQOHEsSmkeeieLjAslSnRg4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11n0U--8tf0Q_NZHXCygzmOm0VXXdXDQZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10rdKXNCAQht326s3Vk6AtrV2HJO2mjBM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/120DnKvOAaWm6nh-blf65H6ZX-192jbAX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10utn5n2LtV_V964Ij1rEunSLplIoXuWs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11YgmVXQiQ129Z4RGjxsorkStoxmhaNdm/view?usp=share_link


 

 

Feedback 04 - Clip (13) 

Bílý útočící hráč 13 najíždí do koše, černý bránící hráč 17 zaujme LGP. Útočník způsobí nedovolený 
kontakt, který směřuje na trup obránce. 

INC – rozhodčí musí zapískat útočný faul bílému hráči 13.  

Feedback 04 - Clip (14) 

Bílý útočící hráč 21 postaví nedovolenou clonu. Jeho clona není stacionární a způsobí nedovolený 
kontakt ramenem na bránícího hráče. 

INC – rozhodčí musí zapískat faul bílému hráči 21.  

Feedback 04 - Clip (15) 

Bílý útočící hráč 12 staví clonu na černého bránícího hráče 6. Bílý hráč nemá dovolené postavení pro 
clonu. Clona bílého hráče je mimo jeho válec a je proto odpovědný za nedovolený kontakt. 

INC – rozhodčí musí zapískat faul bílému hráči 12.  

Feedback 04 - Clip (16) 

Útočící hráč 9 najíždí směrem ke koši, žlutý obránce včas nezaujme LGP a způsobí kontakt bokem na 
útočníka. Obránce je za tento nedovolený kontakt zodpovědný. Útočník již začal hod na koš. 

INC – rozhodčí musí zapískat střelecký faul žlutého hráče.  

https://drive.google.com/file/d/11UkD2OV3hGqbW28q6IyoL1znPbPWGBFT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10fhjmBMjcrVHHVZlM4VxqCgiZTeqjYhi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10wFtprmy8eG829wMFIndYJxTDsrfMq0i/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10c1w-Q3ec-vSxdPoMYuaFPjmdjOs8PTy/view?usp=share_link

