
 

 
 

FEEDBACK ŽBL 2022/2023 - 04 

  

 

Feedback 04 - Clip (01) 

Bílá útočící hráčka 12 obchází černou bránící hráčku 7. Bránící hráčka způsobí nedovolený kontakt v 
době, kdy útočící hráčka má míč v rukou a zahájí AOS. Jedná se o faul na hráčku ve spojitém pohybu 
při hodu na koš. 

IC – nejedná se o nestřelecký faul černé hráčky 7, rozhodčí musí zapískat střelecký faul černé 
hráčce 7. 

Feedback 04 - Clip (02) 

Modrá útočící hráčka 9 obchází žlutou bránící hráčku 22. Obránce způsobí nedovolený kontakt na 
útočící hráčku v době, kdy hráčce spočine míč v jedné ruce a zahájí hod na koš. Jedná se o faul na 
hráčku ve spojitém pohybu při hodu na koš. 

IC – nejedná se o nestřelecký faul žluté hráčky 22, rozhodčí musí zapískat střelecký faul žluté 
hráčce 22. 

Feedback 04 - Clip (03) 

Černá útočící hráčka 32 v rychlém protiútoku zahájí hod na koš, bránící zelená hráčka 9 nezaujme 
LGP a způsobí nedovolený kontakt tělem. 

INC – rozhodčí musí zapískat obranný faul zelené hráčce 9. Koš má být uznán a černé hráčce 32 
má být přiznán 1 trestný hod. 

Feedback 04 - Clip (04) 

Bílá hráčka 5 při snaze vypíchnout míč červené hráčce 15 způsobí zanedbatelný kontakt. 

IC – nejedná se o faul bílé hráčky 5, rozhodčí musí nechat pokračovat ve hře. 

Feedback 04 - Clip (05) 

Žlutá hráčka 18 po neúspěšném pokusu o střelu pokračuje setrvačností ve svém pohybu a narazí do 
modré hráčky. Kontakt je nedovolený, ale nesplňuje kritéria nesportovní chyby. 

IC – nejedná se o nesportovní chybu žluté hráčky 18, rozhodčí musí zapískat normální faul žluté 
hráčce 18. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18eRwC2S7dNWiW_uO7VxBv2fOMhFZQNNs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18Sd7V1hFGhRedfJQdN_5lTNNdAMQaM0q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/183N3w5ukTOppf50N5y2wAf-wrBFPIViD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/183O014gVu-iCAS_bpjpZai2lQUI49j9O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18JtmUP4C6F6HroMUCAYWzz0rdOJHdhW-/view?usp=share_link


 

 

 

Feedback 04 - Clip (06) 

Bílá hráčka 77 získá kontrolu míče, má volnou cestu do koše. Modrá hráčka 12 způsobí kontakt 
zezadu, který splňuje kritéria nesportovní chyby - C4. 

IC – nejedná se o normální faul modré hráčky 12, rozhodčí musí odpískat nesportovní chybu 
modré hráčce 12. 

Feedback 04 - Clip (07) 

Žlutá bránící hráčka 2 nezaujme LGP a způsobí kontakt bez snahy hrát míč. Kontakt splňuje kritéria 
nesportovní chyby - C1.   

IC – musí být zapískána nesportovní chyba žluté hráčky 2. 

Feedback 04 - Clip (08) 

Červená bránící hráčka 11 způsobí nedovolený kontakt rukou na útočící bílou hráčku 77 předtím, než 
útočící hráčka chytí přihrávku. 

INC – musí být zapískán obranný faul červené hráčky 11. 

Následný nedovolený kontakt při doskoku mezi červenou bránící hráčkou 23 a bílou útočící hráčkou 
33 splňuje kritéria nesportovní chyby - C2. 

INC – rozhodčí musí zapískat nesportovní faul červené hráčky 23. 

Feedback 04 - Clip (09) 

Útočící zelená hráčka 15 střílí na koš, bránící černá hráčka 16 vyskočí mimo svůj válec a způsobí 
nedovolený kontakt tělem na střílející hráčku, za který je odpovědná. 

CC – rozhodčí správně odpískají střelecký faul černé hráčce 16. 

Feedback 04 - Clip (10) 

Černá útočící hráčka 16 staví clonu na zelenou hráčku 15. Clona je v pohybu a způsobený kontakt 
ramenem je nedovolený. 

CC – rozhodčí správně odpískají útočný faul černé hráčce 16. 

 

 

Feedback 04 - Clip (11) 

https://drive.google.com/file/d/17v2vcMxgASALRqqADFJIQ0OZylccrPSU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18RyrD7SyQu6ezj9CLhFLZ9SktYGFSUBY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18Owog_2pRPGgOx-9kFKEdGNpZpvkClAx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17z58bR1RAEu3zvMtR72h92y6RnPGXzJt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18-l8HarpP5iNyYOIf9gsnzBiqM3AKA_0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1838-eb9fhAyrYnMq0pA5w3Wj1k5X-2MY/view?usp=share_link


 

 

Bílá útočící hráčka 3 staví nedovolenou clonu na černou hráčku 6. Hráčka je v pohybu a způsobí 
kontakt tělem mimo svůj válec.  

INC – rozhodčí musí zapískat útočný faul bílé hráčky 3. 

Feedback 04 - Clip (12) 

Zelená útočící hráčka 14 staví clonu na černou hráčku 10. Clona je v pohybu a útočící hráčka je 
odpovědná za nedovolený kontakt tělem. 

CC – rozhodčí správně odpískají útočný faul zelené hráčky 14. 

https://drive.google.com/file/d/18-bFRi7Dw4tSd_BF2QDPwh6s6n9SAJ3B/view?usp=share_link

