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Veškeré zmínky o trenérech, hráčích, rozhodčích, atd. uvedené v tomto
manuálu v mužském rodě se aplikují rovněž na ženy. Budiž tomuto rozuměno pouze
jako pomůcce pro zjednodušení praktického výkladu.
1.

Úvod

Mechanika rozhodování je systém sestavený jako praktická metoda při rozhodování, která
ulehčuje rozhodčím jejich úlohu na hřišti. Jejím účelem je pomoci rozhodčím zaujmout takové
místo na hřišti, které jim umožní správně rozhodnout o porušení pravidel. Pro dobrého
rozhodčího je životně důležitý obyčejný zdravý rozum. Absolutním základem je nejen jasné a
úplné porozumění oficiálním pravidlům basketbalu, ale i duchu hry samotné. Bude-li rozhodčí
trestat každé sebemenší porušení pravidel, bude mít úspěch pouze jako producent
nespokojených diváků, hráčů a trenérů.
Úkolem manuálu je sjednotit mechaniku rozhodování a připravit rozhodčí na moderní utkání.
Naším cílem je jednotnost a konzistence, rozšíření bohatých zkušeností, které získaly různé
osobnosti mezi rozhodčími.
Všichni rozhodčí musí dodržovat uvedené základní zásady. To ostatní již záleží jen
na vás!
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2.

Příprava před utkáním.

2.1

Příchod na utkání.
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Obrázek 1:

Obrázek 2:

Pro rozhodčí je podstatné si rozdělit čas tak, aby do místa utkání přišli včas. Když převládá
špatné počasí, musí počítat s tím, že cesta bude trvat déle. Důrazně se doporučuje, aby do
místa utkání přišli aspoň jednu hodinu před začátkem a po příchodu šli ihned do šatny, o
příchodu informovali pořádající klub, nebo komisaře, pokud je přítomen.
Na každé utkání se musí co nejlépe připravit, být v co nejlepší možné fyzické a duševní
pohodě. Poslední jídlo mají jíst nejpozději 4 hodiny před začátkem a musí se vyvarovat požívání
alkoholu den před utkáním.
Velmi důležitý je osobní vzhled: Rozhodčí by měli být hrdí na svůj zjev a vhodně se
oblékat před zápasem. Pro rozhodčího - muže je vhodné nosit oblek nebo sportovní sako a
vázanku. Dres rozhodčího musí být v dobrém stavu, čistý a vyžehlený. Během utkání rozhodčí
nesmí nosit hodinky, náramek nebo jakékoli šperky.
Zkrátka chceme, aby naši rozhodčí byli profesionálové na i mimo hřiště.
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Obrázek 3:
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Obrázek 4:

2.2 Schůzka rozhodčích
Po příchodu do místa utkání se mají rozhodčí sejít a připravit se na úkol, který je čeká. Tvoří
tým a měli by udělat vše proto, aby posílili tuto jednotu.
Příprava před utkáním je velmi důležitá.
Je nutné se dohodnout o následujících bodech:
1. Zvláštní situace: rozskok a následující postup, technické chyby, trestné hody, TV
oddechové časy atd.
2. Spolupráce, zvláště při situacích, kdy pískají oba dva.
3. Pokusy hodu na koš za tři body.
4. Cit pro hru.
5. Princip výhoda/nevýhoda.
6. Postavení a odpovědnost při konkrétních herních situacích.
7. Odpovědnost za hru bez míče.
8. Zdvojování a pressingová obrana.
9. Konec hracího období nebo prodloužení.
10. Problémy s aktéry a diváky.
11. Obecné metody komunikace:
- mezi rozhodčími
- se stolkem pomocných rozhodčích a komisařem.
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Obrázek 5:

2.3 Fyzická příprava
Po převlečení se do úboru rozhodčího se každý individuálně připravuje. Musí však mít v každém
případě na zřeteli, že moderní hra vyžaduje prvotřídní atletickou přípravu nejen od hráčů, ale i
od rozhodčích.
Bez ohledu na věk a zkušenosti je rozcvička před utkáním nezbytná. Aby se zabránilo zranění
nebo aby se aspoň snížilo riziko zranění, doporučujeme důrazně strečink s několika cviky.
Strečink pomáhá také po mentální stránce být svěží a být v pohodě před budoucí úlohou.
Vyžaduje se vysoký stupeň motivace a nadšení. Toto však může vycházet pouze z rozhodčích
samého.
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Obrázek 6:

Obrázek 7:

Obrázek 8:

Obrázek 9:
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2.4 Povinnosti před utkáním
Rozhodčí musí přijít spolu na hřiště nejméně dvacet (20) minut před utkáním a ne později,
jak pět (5) minut před začátkem druhé poloviny utkání.
Toto je nejkratší možná doba, která umožňuje prohlédnout technická zařízení, hřiště a dohlížet
na rozcvičku družstev.
První rozhodčí je odpovědný za schválení hřiště, hodin hry a technického zařízení včetně zápisu
(není-li přítomen komisař také hráčských licencí).
Vybere hrací míč, který je již použitý a zřetelně jej označí. Po tomto výběru jej nedostane žádné
družstvo k rozcvičení.
Hrací míč musí být bezvadný a musí odpovídat pravidlům.
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Obrázek 10:

Obrázek 11:

Rozhodčí zaujmou místo naproti stolku pomocných rozhodčích a dohlíží na rozcvičku družstev.
Pozorně sledují hráče, trenéry a osoby doprovázející družstvo tak, aby zabránili akcím, které
mohou vést ke škodám na hracím zařízení. Zvláště se nesmí tolerovat pevné uchopení
obroučky hráčem, což může vést k poškození koše nebo desky.
V případě, že je zpozorováno takové nesportovní chování, upozorní rozhodčí okamžitě trenéra
provinivšího se družstva. V případě opakování udělí technickou chybu tomu, kdo se provinil.
První rozhodčí zkontroluje, zda zapisovatel správně připravil zápis a přesvědčí se, zda deset
(10) minut před začátkem trenéři svými podpisy potvrdili souhlas se jmény a čísly hráčů,
trenérů a označili základní pětky.
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Obrázek 12:

Obrázek 13:

Obrázek 14:

V současnosti je zvykem, že před utkáním jsou divákům představováni hráči, trenéři a rozhodčí.
V tomto případě se doporučuje, aby se začalo 6 minut před začátkem. První rozhodčí upozorní
hráče, aby přerušili rozcvičku a vrátili se do jejich území lavičky družstva.
Poté co bylo představování skončeno, první rozhodčí oznámí, že do začátku chybí 3 (tři) minuty.
Hráči, jak je patrno z Obrázku 13, mohou nyní začít konečnou fázi své předzápasové přípravy.
Dvě (2) minuty před začátkem utkání se rozhodčí přesunou ke stolku rozhodčích.
Jednu minutu a třicet sekund (1 min 30 sec) před začátkem je první rozhodčí povinen zajistit,
aby družstva skončila rozcvičku a opustila hřiště (Obrázek 14).
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Obrázek 15:

Obrázek 16:

Obrázek 17:

První rozhodčí se přesvědčí, zda jsou všichni připraveni ke hře a že žádný hráč nemá na sobě
nedovolené předměty.
Protože se od prvního rozhodčího požaduje, aby znal kapitány obou družstev, měl by si s
kapitány obou družstev podat ruku. Tím také pomůže svému kolegovi poznat dva (2) kapitány
na hřišti.
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3.
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Začátek období

Obrázek 18:

Obrázek 19:

Obrázek 20:

Obrázek 21

3.1 Postup před začátkem období
Před vstupem do kruhu k provedení rozskoku na začátku první čtvrtiny a před provedením
vhazování na začátku všech dalších období se první rozhodčí přesvědčí, zda je jeho kolega
připraven a s jeho pomocí se také přesvědčí, zda jsou také připraveni všichni rozhodčí u stolku.
Použije při tom znamení „palec vzhůru“.
První rozhodčí počká s úvodním rozskokem do té doby, než je přesvědčen, že je
absolutně vše v pořádku.
Na začátku první čtvrtiny druhý rozhodčí zaujme místo nedaleko středové čáry při
postranní čáře blíže stolku. Je volným rozhodčím, tedy není aktivní při vhazování rozskoku, ale
je připraven se pohybovat pře hrou poté co byl míč udeřen.
První rozhodčí stojí tváří ke stolku zapisovatele připravený vstoupit do kruhu a provést
úvodní rozskok pro zahájení první čtvrtiny.
K provedení úvodního vhazování všech dalších období první rozhodčí zaujme postavení
na prodloužené středové čáře naproti stolku pomocných rozhodčích, na zadní polovině hřiště,
kam bude hráč provádět vhazování. Hráč provádějící vhazování musí být postaven rozkročmo
na prodloužené středové čáře. Druhý rozhodčí zaujme pozici na protější straně, na prodloužené
čáře trestného hodu v přední polovině hřiště družstva, které vyhazuje, tak, aby měl všechny
hráče v celkovém přehledu (box-in).
V čl. 5.2 je popsán pohyb prvního a druhého rozhodčího následující po vhazování na
začátku všech období utkání, s výjimkou 1. čtvrtiny.
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Obrázek 22:

Obrázek 23:

Obrázek 24:

Obrázek 25:
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3.2 Úvodní rozskok
Před vyhozením míče se musí první rozhodčí přesvědčit, že oba hráči jsou připraveni a mají
nohy uvnitř kruhu s jednou nohou poblíž středové čáry.
Míč musí být vyhozen kolmo vzhůru mezi oba soupeře výše než může kterýkoli
dosáhnout při výskoku.
Doporučuje se, aby první rozhodčí po vyhození míče zůstal stát a pozoroval, kterým
směrem se bude hra pohybovat, dokud se hráči nepohnou z kruhu.
Při vyhození míče se nesmí pokusit pohnout dozadu z kruhu, protože by to mělo vliv na
přesnost vyhození.
Druhý rozhodčí se musí přesvědčit, zda byl dotek míče dovolený, to jest zda se hráč dotkl
míče poté co míč dosáhl nejvyššího bodu a zda pohyb ostatních 8 hráčů byl ve shodě s pravidly.
V okamžiku prvního úderu dá druhý rozhodčí pokyn ke spuštění hodin hry a pohybuje se ve
směru hry před míčem jako přední rozhodčí.
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Obrázek 26:

Obrázek 27:

3.3 Pohyb rozhodčích
Je-li míč udeřen směrem po pravici volného rozhodčího, pohybuje se ve stejném směru,
sprintuje tak, aby se dostal do postavení před útokem a pokračuje v pohybu ke koncové čáře a
zaujme pozici předního rozhodčího (Obrázek 26).
První rozhodčí po vykonání rozskoku zůstává v kruhu a pozoruje hru. Když se hra posunula
mimo středový kruh, zaujme pozici zadního rozhodčího při postranní čáře (Obrázek 26).
Kdykoli dojde ke změně družstva majícího míč pod kontrolou a ke změně směru hry musí se
oba rozhodčí přizpůsobit. Odpovědnost za čáry zůstává, při čemž zadní rozhodčí se stává
předním a přední novým zadním.
Je-li míč odražen po levé ruce volného rozhodčího, musí se pohybovat dopředu před hrou ve
stejném směru jako míč a pokračovat v pohybu na koncovou čáru a zaujmout postavení
předního rozhodčího (Obrázek 27).
První rozhodčí, který provedl rozskok, zůstává ve svém postavení. Toto umožní, aby se prostor
kolem něho uvolnil. První rozhodčí pak, aniž by překážel hráčům, přejde přes hřiště ke stolku
zapisovatele a zaujme postavení zadního rozhodčího (Obrázek 27).
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4.
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Postavení a odpovědnost rozhodčích

Obrázek 28:

4.1 Technika rozhodování
Oči rozhodčích se musí neustále pohybovat ve snaze pokrýt celé hřiště a vždy vědět, kde se
právě nachází všech 10 hráčů.
V závislosti na místě, kde se nachází míč, musí jeden rozhodčí sledovat akce bez míče. Vědět,
kde je míč, není to samé jako se dívat na míč.
Kdykoli oba rozhodčí zapískají současně, ten který je blíže ke hře, rozhodne. Navažte
vzájemný vizuální kontakt. Toto může pomoci vyloučit dvě různá rozhodnutí. Kdykoliv oba
současně zapískáte chybu, nedělejte okamžitá rozhodnutí. Dávejte pozor na kolegu, protože ten
může rozhodnout jinak.
Při posuzování chyb a přestupků není rozdíl mezi prvním a druhým rozhodčím. Mladší nebo
méně zkušený rozhodčí má přesně stejné právo při rozhodování jako jeho zkušenější kolega.
Spolupráce mezi rozhodčími je velmi důležitá. Úroveň vašeho rozhodování závisí na vaší
zodpovědnosti.

Manuál – Mechanika pro 2 rozhodčí

Strana: 17 / 80

Obrázek 29:

4.2 Rozdělení odpovědnosti na hřišti
Moderní rozhodování vyžaduje od obou rozhodčích úzkou spolupráci, při čemž jeden je
odpovědný za hru s míčem a druhý za hru mimo míč.
Pro správný dohled nad hrou musí oba rozhodčí zaujmout nejlepší možné postavení tak,
aby mohli správně posuzovat hru. Používají při tom mechaniku rozhodování, obsaženou v této
příručce, jako základní návod.
Pro zjednodušení této úlohy bylo hřiště rozděleno na obdélníky očíslované od 1 do 6 , jak
je uvedeno na Obrázku 29.
Nejdříve se zaměříme na postavení zadního rozhodčího vzhledem míči, poukážeme na
případy, kdy má přímou odpovědnost za posuzování hry s míčem a bez něj a vysvětlíme
techniku rozhodování.
Pak budeme pokračovat analýzou postavení předního rozhodčího a jeho odpovědností.
V poslední části bude rozebrána práce obou , jejich odpovědnost a povinnosti.
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4.3 Zadní rozhodčí - postavení a odpovědnost
Zadní rozhodčí by měl být za normálních okolností za hrou. Zaujímá postavení nepatrně za
míčem a vlevo od míče, přibližně 3 až 5 metrů daleko.
Na obrázku 30 a 31 je míč v obdélníku 1. Zadní rozhodčí je odpovědný za hru s míčem, zvláště
když hráč dribluje, střílí nebo přihrává a obránce nebo obránci ho brání. Když je míč v tomto
prostoru, zadní rozhodčí má hlavní odpovědnost za hru s míčem.
Na obrázku 32 a 33 je míč v obdélníku 2 a zadní rozhodčí je opět odpovědný za hru kolem
míče.
Na obrázku 34 je míč v obdélníku 3, daleko po pravici zadního rozhodčího. Má přímou
odpovědnost za hru s míčem. Zde musí najít nejlepší možné postavení tak, aby pokryl akci a
měl by také rozhodnout o míči v zámezí na postranní čáře po jeho pravici.
Na obrázku 35 je míč v přední části obdélníku 3 poblíž čáry tříbodového území. Ve většině
případů se míč dostane do obdélníků 4 a 5 střelbou, přihrávkou nebo driblováním. Zadní
rozhodčí by měl tuto akci předvídat, musí být tedy připraven udělat pohyb doleva,
aby mohl sledovat hru mimo míč.
Protože není blízko hry, bude někdy potřebovat pomoc předního rozhodčího při posuzování
hodu na koš za 3 body, zvláště když na hru nevidí pro bránící hráče. Jde-li o pokus o hod za 3
body hráčem, stojícím na prodloužené čáře trestného hodu, tj. v obdélníku 3 a 4, pak zadní
rozhodčí má odpovědnost za tento pokus.
Zadní rozhodčí nemá odpovědnost za koncovou čáru a za postranní čáru po své pravici, ale
existují situace, které vyžadují jeho pomoc kolegovi při rozhodnutí o míči v zámezí.
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Obrázek 30:

Obrázek 31:

Obrázek 32:
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Postavení zadního rozhodčího
Když je míč v obdélníku 4 v rohu hřiště nejvíce vzdáleném po jeho pravé ruce (Obrázek 36 a
37), mezi prodlouženou čarou trestného hodu a koncovou čarou, zadní rozhodčí nemá žádnou
odpovědnost za míč a hru s míčem. Jeho hlavním úkolem je sledovat hru bez míče.
Jeho je postavení pivota na slabé straně (strana dále od míče) a zvláštní pozornost musí
věnovat nedovolenému clonění.
Nejdůležitějším principem postavení zadního rozhodčího je to, že musí pronikat k
prodloužené čáře trestného hodu (přibližně), kdykoli se míč přesune směrem ke koši
nebo ke koncové čáře při přihrávce, driblingu nebo hodu na koš, proto, aby lépe
našel prostory mezi hráči.
Na obrázku 38 a obrázku 39 je míč ve vymezeném území v obdélníku 5. Toto je jediný případ,
kdy oba rozhodčí sledují hru s míčem. Zvláště při hodu na koš.
Zadní rozhodčí odpovídá za let míče, sleduje, zda je míč v koši nebo ne, stejně jako srážení
míče a ovlivnění směřování míče v obraně a v útoku. Jeho povinností je být zvláště pozorný při
doskakování a dávat pozor na hráče, kteří se snaží získat míč z nevýhodné pozice.
Na obrázku 40 se míč nachází v obdélníku 6 ve dvojbodovém území. Zadní rozhodčí má hlavní
odpovědnost za hru s míčem. Musí zvláště sledovat hru posta a pivota. Když se však míč
dostává směrem ke koši, zvláště podél koncové čáry, odpovědnost za hru s míčem přebírá
přední rozhodčí. Musí věnovat zvláštní pozornost na hru posta dále od koše a poblíž koše.
Na obrázku 41 je míč v obdélníku 6 v tříbodovém území. Zadní rozhodčí sleduje míč a hru s
míčem, zvláště při hodu na koš.
Zadní rozhodčí určí, které družstvo bude vhazovat ze zámezí, když se míč dostal do zámezí po
jeho levici.
Neustálá úzká spolupráce mezi rozhodčími je nejdůležitější. Týká se to speciálně případu, kdy
je míč v obdélníku 6. Důrazně doporučujeme, aby si zadní rozhodčí zkontroloval postavení
svého kolegy v případě, když míč přechází do nového obdélníku a mění se odpovědnost za hru
s míčem.
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Obrázek 42:

Zadní rozhodčí je odpovědný za hru s míčem, je-li míč v normálně zabarvených plochách
zobrazených na obrázku 42. Tmavě vyznačená plocha označuje území, v němž se dělí o
odpovědnost s předním rozhodčím.
Základní povinnosti:
1.
Pokusy o hody na koš za 2 nebo 3 body včetně rozhodnutí, zda čas uplynul na
konci hracího období nebo při porušení pravidla 24 vteřin.
2.
Rozhodnutí o platnosti koše při srážení míče a ovlivnění směřování míče.
3.
Situace při doskakování, zvláště při doskakování zezadu.
4.
Postavení pivota zvláště na slabé straně(dále od míče).
5.
Chyby, ke kterým došlo daleko od předního rozhodčího.
6.
Kroky - zadní rozhodčí má nejlepší zorný úhel.
7.
Porušení pravidla 24 vteřin.
Pamatujte zásady mechaniky:
1.
Zadní rozhodčí musí být neustále v pohybu, je-li míč v pohybu.
2.
Box-in - musí být neustále všech 10 hráčů mezi oběma rozhodčími.
3.
Pronikat dopředu když míč postupuje pod prodlouženou čáru trestného hodu při
střelbě, přihrávce a driblinku.
4.
Vyhledávat prostory mezi hráči.
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Praktické rady zadnímu rozhodčímu
1.
Když se míč pohybuje dopředu, zůstávejte za ním a vlevo od něj, normálně
přibližně tři (3) až pět (5) metrů daleko a hledejte prostory mezi hráči. Toto vám
pomůže zachovat široký úhel a zlepšit vaše pokrytí hřiště.
2.
Máte odpovědnost za postranní čáru po levé ruce, za středovou čáru (v případě
zahrání míče do zadní poloviny) a za zařízení na měření 24 vteřin. Věnujte speciální
pozornost signálu 24 vteřin kdykoli jde míč do zámezí.
3.
Informujte družstva, kolik vteřin zbývá do uplynutí intervalu osmi (8) vteřin pro
přechod do přední poloviny při vhazování v jeho zadní polovině.
4.
Když je míč po vaší pravici daleko od vás a driblující hráč je těsně
bráněný, musíte se přiblížit tak blízko, jak je třeba, abyste mohli řádně
sledovat hru. Ihned jak je to možné se vraťte do normálního postavení.
5.
Máte hlavní odpovědnost za let míče při hodu na koš, včetně platnosti koše a
srážení míče. Sledujte nohy házejícího, zvláště poblíž čáry tříbodového území.
Pozorně sledujte prostory mezi hráči, abyste mohli určit odpovědnost za případný
kontakt.
6.
Kdykoli míč postoupí směrem ke koncové čáře při hodu na koš, driblinku nebo
přihrávce, musíte také postoupit dopředu, ale ne za prodlouženou čáru
trestného hodu. Umožní vám to pomoci kolegovi, zvláště v situacích, kdy se hráči
snaží dostat se k míči nedovoleně přes záda soupeře.
7.
Kdykoli je míč přihráván nebo hozen na koš, pozorujte nejdříve akci bránícího hráče
a pak teprve míč.
8.
Když váš kolega potřebuje pomoc při zahrání míče do zámezí, buďte vždy
připraveni je poskytnout okamžitě. Způsob komunikace si domluvte během
předzápasové konference.
9.
Ani při výměně postavení zadního rozhodčího do postavení předního neodvracejte
hlavu od hry, ale plně sledujte za každé situace hráče a hru.
10. Při situaci jeden na jednoho sledujte prostory mezi hráči, když jste odpovědni za
hru s míčem.
„Jděte tam, kam je třeba jít, abyste viděli, co je třeba vidět.“
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4.5 Přední rozhodčí - postavení a povinnosti
Přední rozhodčí musí být vždy před hrou. Musí se pohybovat tak rychle jak je to možné,
přičemž hra musí vždy přicházet k němu. Přední rozhodčí musí být neustále v pohybu.
Jakmile se dostane na zadní čáru, pohybuje se normálně mezi čarou tříbodového území po jeho
levé ruce a mezi vzdálenějším bodem vymezeného území po jeho pravé ruce. Není třeba se
pohybovat mimo toto území.
Při většině situací, jak je v příručce zdůrazněno, musí rozhodčí používat principu „celkového
přehledu“ („box-in“). Jednoduše řečeno tento princip říká, že všech deset (10) hráčů je mezi
oběma rozhodčími. Rozhodčí nemusí být diagonálně proti sobě.
Na obrázku 43 a obrázku 44 je míč v obdélníku 1. Přední rozhodčí se postavil tak, aby všech 10
hráčů bylo mezi ním a kolegou. Mají hlavní odpovědnost za hru bez míče. Měl by věnovat
mimořádnou pozornost nedovolenému clonění.
Na obrázku 45 a obrázku 46 je míč v obdélníku 2. Přední rozhodčí je opět hlavně odpověden za
hru mimo míč. Při postavení tváří ke hře (nohy jsou v jedné čáře s koncovou čarou), má
možnost předvídat pohyb míče ke koši.
Je-li míč v obdélníku 3 (viz Obrázek 47 a Obrázek 48), přední rozhodčí má opět odpovědnost za
hru mimo míč. Musí neustále vědět, kde je míč, aby pomohl svému kolegovi v případě hodu na
koš z území 3 bodů. Není třeba se pohybovat za čáru 3 bodů po jeho levici. Hlavně sleduje
hráče v prostoru podkošových hráčů.
Moderní hra přináší kontakty v prostoru podkošových hráčů. Povinností předního rozhodčího je
zajistit, aby tyto kontakty nebyly nepřiměřené a hrubé, protože utkání se může vymknout z
rukou. Je-li hráčovi, který se snaží dostat na nějaké místo na hřišti, nedovoleně v tom bráněno,
jde o chybu.
Z obrázků, které znázorňují míč v obdélnících 1, 2, a 3 mezi středovou čarou a prodlouženou
čarou trestného hodu, je patrno, že přední rozhodčí má všechny hráče v zorném poli a je
hlavně odpověden za hru bez míče.
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Obrázek 47
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Postavení předního rozhodčího
Na obrázku 49 a obrázku 50 je míč v obdélníku 4. Přední rozhodčí stojí tváří ke hře (hřišti) a je
odpověden za hru s míčem. Nesmí se pohybovat za čáru tříbodového území po jeho levici.
Přesto je v dobrém postavení tak, aby mohl rozhodnout o míči v zámezí za postranní čarou po
jeho levici. Je schopen ukázat svému kolegovi, že hod na koš byl proveden z tříbodového
území.
Ačkoli je odpověden za hru s míčem, jeho druhou povinností, je-li míč v obdélníku 4, je
pozorovat hráče v podkošovém postavení na straně míče.
Když se míč dostane do vymezeného území obdélník 5 (Obrázek 51 a Obrázek 52), přední
rozhodčí se soustředí na hru s míčem. Pozoruje bránícího hráče při každém pokusu hodu na koš
nebo při hře jeden na jednoho.
Protože je přední rozhodčí nejblíže ke hře, je v nejlepším možném postavení a může tedy
nejlépe rozhodnout ve všech situacích, při kterých dochází ke kontaktu mezi házejícím a
obráncem. Náhodné kontakty, které nemají vliv na hru, je třeba zanedbat, zvláště jde-li hráč do
koše a dosáhne koše. Není odpovědností předního rozhodčího sledovat let míče.
Na obrázku 53 je míč uvnitř dvoubodového území v obdélníku 6 , přední rozhodčí se přesouvá,
aby mohl sledovat hru s míčem, ale je stále tváří ke hře (hřišti). Není třeba, aby se přesunul za
okraj vymezeného území po jeho pravici.
Je-li však míč v tříbodovém území v obdélníku 6 (Obrázek 54), má přední rozhodčí hlavní
odpovědnost za hru mimo míč. Soustředí se hlavně na hru v postavení pivota, na ostatní hráče
bez míče, zvláště na clonící hráče.
Přední rozhodčí je odpověden za hru s míčem, je-li míč v obdélníku 4 a 5. Je také odpověden
za obdélník 6, je-li míč na místě pivota nebo některý hráč útočí na koš. Posuzuje obrannou
činnost, když některý hráč v tomto prostoru hází na koš nebo dribluje.
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Obrázek 55:

Přední rozhodčí je odpověden za hru s míčem, když je míč ve vybarveném území na obrázku
55. Tmavě vybarvené území označují prostor, kde je za hru s míčem odpověden společně se
zadním rozhodčím.
Základní povinnosti jsou:
1.
Hra podkošových hráčů.
2.
Hra pod košem.
3.
Chyby daleko od zadního rozhodčího.
4.
Utíkejte ke koši na straně předního rozhodčího na hřišti.
Pamatujte základní principy mechaniky:
1.
Buďte v pohybu, když je míč v pohybu.
2.
Mějte všechny hráče v zorném poli obou rozhodčích („box-in“ princip).
3.
Sledujte prostory mezi hráči.
4.
Ustupte od koncové čáry, abyste měli široký zorný úhel.
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Praktické rady přednímu rozhodčímu
1.
Musíte se pohybovat co možná nejrychleji a hra se k vám musí přibližovat
zepředu. Neustále se pohybujte. Hledejte si nejlepší možné postavení. Musíte stále
vědět, kde je míč, dokonce i tehdy, když přednostně sledujete hru mimo míč.
2.
Jste odpovědni za koncovou čáru a za postranní čáru po vaší levici. Buďte
připraveni při situacích kolem dvaceti čtyř (24) vteřin.
3.
Buďte připraveni pomoci vašemu kolegovi při pokusu hodu na koš za 3 body.
Zvláště když je míč blízko obdélníku 4. Navažte vizuální kontakt se zadním
rozhodčím.
4.
Věnujte zvláštní pozornost hře podkošových hráčů a stanovte hranici kontaktů,
které budete tolerovat. jakákoli hrubá hra jde na vaši odpovědnost a je třeba ji
trestat. Rozlišujte, kdy se hráč snaží dostat do nového postavení anebo kdy mu v
tom soupeř nedovoleně brání.
5.
Snažte se zaujmout postavení dále od koncové čáry (2 metry, je-li to možné), aby
jste měli nelepší zorný úhel. Široký zorný úhel znamená lepší vidění a lepší
rozhodnutí. Aby jste toho dosáhli, musíte být neustále v pohybu. Postupte ke
koši, když míč dostává z obdélníku 4 do 5 a 6. Sledujte začátek a konec pohybu
pod koš.
6.
Na konci hracího období nebo prodloužení neukazujte, zda koš platí nebo ne. Toto
je hlavní úkol zadního rozhodčího.
7.
Netrestejte náhodné kontakty, zvláště když hráč jde do koše a skóruje. Podobně
nepískejte útočnou chybu, když obránce teatrálně nahraje chybu a padne na
zem. Je třeba odpískat pouze ty kontakty, které mají přímý vliv na hru (mimo
případy nesportovních chyb).
8.
Potřebuje-li váš kolega pomoc v situacích, kdy se míč dostane do zámezí, buďte
připraveni ji poskytnout. Během přípravy před utkáním si domluvte způsob
komunikace.
9.
Jsou-li při pressingu na zadní polovině tři (3) a více hráčů, musíte pomoci zadnímu
rozhodčímu při posuzování této situace. V tomto případě nepospíchejte s pohybem
na koncovou čáru a pomáhejte.
„Jděte tam, kde je třeba jít, aby jste viděli, co je třeba vidět.“
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Obrázek 68:

Obrázek 69:

4.7

Zadní a přední rozhodčí - další praktické rady
1.
Pozorujte ruce a paže hráčů během pokusu hodu na koš. Mějte na zřeteli princip
válce a práva obou hráčů. Náhodný kontakt tělem, který nemá vliv na hru, se
nemá posuzovat jako chyba. Uvědomte si zda jste viděli celou akci.
2.
Během hry podkošových hráčů si pamatujte, že obránce má přesně stejná práva
jako útočník. Chyby se mají pískat tehdy, když kontakt má přímý vliv na hru.
Používání loktů, vrážení do soupeře zády, vytlačování, držení rukama nebo lokty
jsou chyby. Je-li ve hře pivota nebo posta příliš mnoho hrubostí nebo násilí,
rozhodčí může ztratit kontrolu nad hrou.
3.
Během clonění se přesvědčte, zda clonící hráč je úplně v klidu v okamžiku, kdy
došlo ke kontaktu. Dávejte zvláště pozor na vysunuté nohy, kolena a lokty.
Někteří hráči se snaží předstírat fauly soupeře pádem na podlahu při náhodném
kontaktu, teatrálně vystupují a snaží se dosáhnout odpískání chyby. Odpískejte
pouze to co jste viděli.
Základní povinnosti obou rozhodčích zahrnují:
1.
Hra mimo míč.
2.
Clony – s míčem, bez míče.
3.
Nedovolené použití ruky (rukou).
4.
Akce ve vymezeném území.
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Obrázek 70:

Obrázek 71:

4.8 Pressing
Pressing může přinést rozhodčím značné těžkosti. Má za následek porušení principů o normální
odpovědnosti za hru a vyžaduje značnou koncentraci a spolupráci.
Je-li během pressingu v zadní polovině tři (3) a více obránců přední rozhodčí musí
odložit svoji snahu dosáhnout koncovou čáru a pomoci zadnímu rozhodčímu. Dostane-li se
míč do přední poloviny, přední rozhodčí zaujme svoje normální postavení na koncové čáře.
Obrázek 70 znázorňuje pole odpovědnosti rozhodčích při pressingu. V zadní polovině
hřiště je pouze jeden obránce a proto přední rozhodčí musí pozorovat všechny hráče, kteří jsou
na polovině blíže něj.
Zadní rozhodčí se musí přiblížit hře co nejvíce a dívat pozor na možné chyby a přestupky.
Na obrázku 71 jsou v zadní polovině tři obránci. Přední rozhodčí pomáhá při zvládnutí této
situace zadnímu rozhodčímu a zůstává na postranní čáře dokud míč nepřejde půlící čáru.
Rozhodčí musí udělat vše proto, aby v případě změny kontroly míče v důsledku pressingu
si byli absolutně jisti, že je to v důsledku povolené obranné hry. Nedovolený kontakt se musí
trestat jako chyba.
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Obrázek 72:

Obrázek 73:

4.9 Vhazování při pressingu
Na obrázku 72 se útočící družstvo setkává s pressingem. Přední rozhodčí po podání míče
hráčovi, který má vhazovat ze zámezí, se okamžitě přesune do postavení na koncové čáře, kde
může během vhazování pozorně sledovat všechny hráče, včetně házejícího z bezprostřední
blízkosti.
Tento rozhodčí dává pozor na hru podkošových hráčů, těsnou obranu a na celou situaci
okolo nejbližších hráčů, kteří mají dostat přihrávku. Dává také pozor na porušení pravidel při
vhazování ze zámezí.
Zadní rozhodčí proniká dopředu, protože míč je poblíž čáry trestného hodu a pozoruje
hráče, kteří jsou dále od míče.
Na obrázku 73 je přední rozhodčí odpovědný za hru podkošových hráčů a možné clonění,
sleduje také hru mimo míč.
Zadní rozhodčí po podání míče vhazujícímu sleduje hru kolem míče a kolem hráčů, kteří
mají dostat přihrávku.
Všimněte si principu „celkového přehledu (box-in)“.
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Obrázek 74:

Obrázek 75:

4.10 Zdvojení v obraně
Pravidlo „těsně bráněný hráč“ je odměna za dobrou obranu. Když těsně bráněný hráč (uvnitř
jednoho normálního kroku) drží míč , nedribluje, nepřihraje nebo nehodí na koš do 5 (pěti)
vteřin, pak je to přestupek.
Všichni rozhodčí musí být velmi pozorní při tomto typu obrany, kdy více obránců brání hráče s
míčem.
Na obrázku 74 a obrázku 75 je přední rozhodčí odpovědný za hru kolem hráče s míčem. Zadní
rozhodčí sleduje hru mimo míč, ale je stále připraven pomoci kolegovi.
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Obrázek 76:

Obrázek 77:

Na obrázku 76 a obrázku 77 se zadní rozhodčí přesouvá co nejblíže ke hře a dává pozor na
chyby a přestupky. Přední rozhodčí sleduje hru mimo míč a užívá principu „celkového přehledu
(box-in )“.
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Míč v zámezí a vhazování

Obrázek 78:

Obrázek 79:

Obrázek 80:

5.1 Odpovědnost za čáry
Obecně, jak je naznačeno v obrázku 78 a obrázku 79, je odpovědnost za čáry následující:
Přední rozhodčí - koncová čára a postranní po levé ruce.
Zadní rozhodčí - středová čára a postranní po levé ruce.
Když míč přechází ze zadní do přední poloviny, pak jsou odpovědnosti rozděleny jak
naznačeno v obrázku 80.
Rozhodčí by se za normálních okolností neměl vměšovat do rozhodnutí partnera, pokud
ovšem tento nepotřebuje pomoc. Tímto se zabrání konfliktním rozhodnutím a následným
rozskokům.
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Obrázek 82:

Obrázek 83:

Obrázek 84:
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Vhazování
Když se míč dostane do zázemí:
1.
Rozhodčí, který je odpovědný za příslušnou postranní nebo koncovou čáru, jednou
zapískne a současně zvedne ruku nad sebe s prsty sevřenými a zastaví tak hodiny
hry. (Obrázek 81)
2.
Potom jasně označí směr hry tak, že ukáže směrem na koš soupeře družstva,
které bude vhazovat míč ze zázemí. (Obrázek 82)
3.
Dále označí vhazujícímu hráči místo, odkud se bude míč vhazovat.
4.
Rozhodčí podá, přihraje nebo dá k dispozici míč hráči, který má vhazovat a ověří
si, zda hráč neudělá více jak jeden normální krok v jednom směru od určeného
místa (Obrázek 83).
5.
Po úspěšném koši ze hry nebo po úspěšném posledním nebo jediném trestném
hodu rozhodčí podá, přihraje nebo dá míč k dispozici hráči, který má vhazovat:
- Aby by tím rychlili znovu zahájení hry.
- Po oddechovém čase nebo střídání.
- Poté, co byla hra přerušena rozhodčím pro pádný důvod.
6.
Když se míč dotkne prvního hráče na hřišti po vhození míče, rozhodčí dá
mávnutím ruky znamení ke spuštění hodin hry (Obrázek 84).
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Obrázek 86:

Obrázek 87:

Obrázek 88:
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Když se míč dostane do zámezí a rozhodčí odpovědný za čáru si není jist, který hráč se dotkl
míče poslední (Obrázek 85), zapíská, dá znamení k zastavení času a pak hledá pomoc u kolegy
(Obrázek 86).
Jestliže ten ví, který hráč se dotkl poslední před přechodem do zámezí, aniž by zapískal ukáže
směr hry podle metody komunikace dohodnuté před utkáním. Pak rozhodčí, který je odpověden
za příslušnou čáru, určí směr hry (Obrázek 87).
Na obrázku 88 jsou oba rozhodčí na pochybách, které družstvo má vhazovat. V tomto případě
oba signalizují rozskok a následně hrají podle směru šipky.
Vhazování pro alternativní držení bude provedeno nejblíže místu, kde míč opustil hřiště.
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Obrázek 89:

Po jakémkoli porušení pravidel nebo po zastavení hry, po kterém se má ve hře pokračovat
vhazováním, bude se vhazovat z místa nejbližšího porušení pravidel nebo přerušení hry.
Stane se to v obdélnících 4, 5, nebo 6, nejbližší místo bude určeno pomocí dvou pomyslných čar
mezi rohy hřiště a vrcholy vymezeného území (Obrázek 89).
Jakékoli vhazování za porušení pravidel nebo přerušení hry v tomto prostoru bude provedeno
na nejbližším místě za koncovou čarou s výjimkou prostoru přímo za deskou.

Obrázek 90:

Když se provádí vhazování mezi rohem a bližším okrajem desky, podá rozhodčí míč
levou rukou a ustoupí jeden (1) nebo dva (2) kroky směrem k vymezenému území (Obrázek
90).
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Obrázek 91:

Má-li být míč vhazován mezi vzdálenějším okrajem desky a postranní čarou po pravici předního
rozhodčího. Pak míč vyhodí nebo přihraje o podlahu hráči a vrátí se do postavení podle principu
celkového přehledu (box-in). Ve všech případech sleduje zadní rozhodčí hru mimo míč
poté, co postoupil dopředu (Obrázek 91).
Zapamatujte si:
Jestliže míč propadá košem, ale trestný hod nebo hod z pole neplatí, pak následující
vhazování bude provedeno na prodloužené čáře trestného hodu.
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Obrázek 92:

Obrázek 93:

Má-li družstvo k dispozici míč ke vhazování za postranní čarou ve své přední polovině,
rozhodčí odpovědný za vhazování podá, přihraje nebo dá k dispozici míč vhazujícímu hráči.
Rozhodčí, který podává míč k jakémukoli vhazování, je odpověden za dodržování
ustanovení o vhazování a dá také znamení ke spuštění hodin hry, když se dotkne první hráč na
hřišti.
Před tím, než dá míč do hry, se musí pohledem přesvědčit, zda jeho partner je
připraven.
Na obrázku 92 přední rozhodčí, který je odpovědný za vhazování za postranní čarou po
jeho levici od prodloužené čáry trestného hodu k čáře koncové, musí podat nebo přihrát míč
hráči. Protože po vhazování zůstává v postavení předního rozhodčího, dá to najevo svému
kolegovi tím, že stojí po boku hráče směrem ke koncové čáře.
Obrázek 93 ukazuje zadního rozhodčího, jak podává míč hráči. Zadní rozhodčí musí stát
po pravé straně hráče a pak bude pokračovat v pozici zadního rozhodčího. Přední rozhodčí
zaujme takové postavení, aby všichni hráči byli v zorném poli podle principu „box-in“.
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Obrázek 94:

Obrázek 95:

Na obrázku 94 je znázorněno vhazování mezi prodlouženou čarou trestného hodu a středovou
čarou. Zadní rozhodčí dává míč k vhazování.
Zadní rozhodčí naváže vizuální kontakt s kolegou, který se pohybuje v box-in (celkový přehled)
postavení.
Na obrázku 95 je příklad vhazování v zadní polovině. Zadní rozhodčí přejde přes hřiště ke
vzdálené postranní čáře podat míč k vhazování.
Přední rozhodčí se postaví do postavení podle principu box–in (celkového přehledu). Rozhodčí
podávající míč se při první příležitosti vrátí do normálního postavení zadního rozhodčího a
přední se také vrátí do svého postavení.
Poznámka: Princip „celkového přehledu (box-in)“ neznamená, že rozhodčí musí být vždy
diagonálně proti sobě.
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Obrázek 97:

Na obrázku 96 a obrázku 97 se rozhodčí přesvědčuje, že vhazující hráč stojí v zámezí na
nejbližším místě přestupku.
Je-li prostor v zámezí bez překážek více jak dva (2) metry, pak ostatní hráči na hřišti můžou být
tak blízko hraniční čáry, jak si přejí.
Je-li prostor v zázemí bez překážek menší jak dva (2) metry, žádný hráč kteréhokoli družstva
nesmí stát v prostoru menším jak 1 metr od vhazujícího hráče.
Rozhodčí, odpovědný za vhazování, musí tuto situaci kontrolovat.
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Obrázek 99:

Obrázek 100:

Obrázek 101:
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5.3 Zařízení na měření 24 vteřin
Zařízení na měření 24 vteřin se zastaví vždy, když míč padne do zámezí.
Když srazí obránce míč do zámezí, zařízení není nastaveno na měření nových 24 vteřin.
Když má míč pod kontrolou stejné družstvo, které vhazovalo, pak se pokračuje v měření od
okamžiku, kdy bylo měření zastaveno.
Na obrázku 98 obránce úmyslně kopl do míče. Je to přestupek. Výsledkem je, že rozhodčí dá
znamení měřiči 24 vteřin k nastavení zpět na nových 24 vteřin (Obrázek 99).
Rozhodčí se musí přesvědčit, že zařízení ukazuje nových „24“ (Obrázek 100) před podáním
míče hráči ke vhazování(Obrázek 101).
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Obrázek 104:

Obrázek 105:
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5.4 Míč zahraný do zadní poloviny
Na obrázku 102 a obrázku 103 hráč družstva, které má míč pod kontrolou v pření polovině,
zahrál míč do své zadní poloviny. To je přestupek.
Zadní rozhodčí je odpovědný za středovou čáru a proto jednou zapíská a dá znamení k
zastavení času, následuje příslušné znamení a ukázání směru další hry.
Pamatujte:
Míč je nedovoleně zahraný do zadní poloviny, když hráč družstva majícího míč pod kontrolou
se:
1.
Poslední dotkne míče v přední polovině a poté se on sám nebo jeho spoluhráč
první dotkne míče v zadní polovině.
2.
Poslední dotkne míče v zadní polovině, poté co se míč dotkne přední poloviny a
první se ho dotkne on sám nebo jeho spoluhráč v zadní polovině.
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Hod na koš

Obrázek 106:

Obrázek 107:

6.1 Let míče
Zadní rozhodčí má hlavní odpovědnost za let míče. Musí proto rozhodnout, zda míč padl do
koše a dává příslušný signál ke stolku pomocných rozhodčích. Naopak přední rozhodčí se
soustředí na hru mimo míč.
Avšak ten rozhodčí, který píská chybu (přední nebo zadní), vždy rozhodne o
platnosti koše.
Když nastala chyba na hráče s míčem, zadní rozhodčí musí nutně sledovat let míče a zároveň se
soustředit na hráče, kteří byli v situaci kolem chyby.
Družstvu, které dosáhlo koše, není dovoleno zdržovat hru při rozehrání míče. Žádný hráč tohoto
družstva se nesmí dotknout míče. Je možné pouze jedno varování a v některých případech se
může udělit technická chyba dokonce již při prvním dotyku míče po úspěšném skórovaní.
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Obrázek 108:

Obrázek 109:

6.2 Ovlivnění směřování ke koši a srážení míče
Zadní rozhodčí je odpovědný za let míče během hodu na koš, proto musí rozhodnout o srážení
míče.
Když během hodu na koš se obránce dotkne míče, který je celý nad rovinou koše, klesá a
ještě se nedotkl obroučky koše nebo je jasné, že se jí dotkne, zadní rozhodčí zapíská, uznává a
ukáže dva body pro družstvo, které střílelo na koš (Obrázek 108).
Zadní rozhodčí je také odpovědný za srážení míče v útoku. Když během pokusu hodu na koš je
míč zcela nad rovinou koše, klesá a před tím, než se dotkne obroučky, nebo jasné, že se koše
dotkne, útočící hráč se nesmí dotknout míče. V této situaci (Obrázek 109) zapíská, dá
znamení k zastavení času, zruší hru a ukáže nový směr hry.
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Obrázek 110:

Obrázek 111:

6.3 Pokus o hod na koš za tři body
Zadní rozhodčí signalizuje pokus o hod na koš za tři body.
Sleduje zvláště nohy házejícího hráče, aby si byl jist, že jde o pokus za tři body.
Je-li přesvědčen, že jde o pokus za tři (3) body, zadní rozhodčí zvedne jednu ruku se třemi
vztyčenými prsty, palec, ukazováček a prostředník (Obrázek 110).
Je-li tento pokus úspěšný, zadní rozhodčí to potvrdí zvednutím obou paží, při čemž jasně ukáže
tři (3) prsty na obou rukou (Obrázek 111).
Zadní rozhodčí signalizuje dosažení
zapisovatel zaregistroval.

koše za tři body tak dlouho, dokud si není jist, že to

Je velmi důležité, aby se rozhodčí neotáčel zády ke hře při přechodu ze zadního do
předního postavení.
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Obrázek 112:

Obrázek 113:

Ne všechny pokusy o hod za tři body může zadní rozhodčí jasně vidět. Toto nastane zvláště
když jde o pokus z rohu, který je od něho nejdále (obdélník 4). Přední rozhodčí je nejblíže ke
hře a musí tedy svému kolegovi pomoci.
Nastane-li pokus o hod na koš za tři body z tohoto rohu, přední rozhodčí zvedne jednu ruku se
vztyčenými třemi (3) prsty. Zadní rozhodčí musí potvrdit a zopakovat toto znamení (Obrázek
112).
Je-li hod úspěšný, pouze zadní rozhodčí potvrzuje zapisovateli platnost koše vztyčením obou
rukou se třemi (3) prsty (Obrázek 113).
Úzká spolupráce obou rozhodčích je absolutně podstatná.
Je-li pokus proveden hráčem, který překročí čáru mezi obdélníky 3 a 4, musí tuto situaci
rozhodnout zadní rozhodčí ze středu hřiště.
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Obrázek 116:

Obrázek 117:
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Obrázek 115 ukazuje, který ze dvou rozhodčích ukazuje pokus za tři body jako první. Zadní
rozhodčí je odpovědný za území vyznačené šedou barvou, přední rozhodčí za území
vyšrafované.
Postavení obránce (obránců) a házejícího hráče a vzájemný úhel rozhodčích jsou rozhodující
faktory pro to, který rozhodčí signalizuje jako první pokus hodu za tři body (Obrázek 115 a
Obrázek 116).
Když jde o pokus za tři body nebo o hod na koš v těsné blízkosti čáry, označující tříbodové
území, je nutná dobrá spolupráce a úzký vizuální kontakt.
Jde-li o pokus za dva body v blízkosti čáry, zadní rozhodčí může okamžitě ukázat zapisovateli
dvěma (2) prsty, že případný úspěšný koš se bude počítat za dva (2) body (Obrázek 117). Toto
může zabránit případným následným diskusím mezi trenéry, hráči a pomocnými rozhodčími u
zapisovatelského stolku.
Čáry ohraničující tříbodové území nejsou jeho součástí.
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Obrázek 119:

6.4 Konec hrací doby na konci období nebo prodloužení
Pokus o hod na koš ke konci hrací doby může rozhodčím přinést těžkosti zvláště v případě, když
signál ukončující hru není slyšet pro hlučnost diváků. Je třeba rozhodnout tak rychle jak je to
jen možné.
Ve shodě s uvedenými zásadami je zadní rozhodčí odpovědný za uznání koše. Za normálních
okolností rozhodčí, i když je prvním rozhodčím, akceptuje rozhodnutí kolegy a učiní vše pro to,
aby podpořil jeho rozhodnutí.
Přesto mohou nastat případy, kdy taková situace není jasná. Zde se musí oba rozhodčí krátce
poradit a první rozhodčí rozhodne s konečnou platností. Je-li nutná další konzultace, poradí se
první rozhodčí s komisařem, je-li přítomen, a nebo s rozhodčími u stolku.
První rozhodčí rozhodne s konečnou platností.
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Znamení a postupy

7.1 Znamení
Zájem diváků a masmédií basketbal neustále roste. Proto je důležité, aby rozhodčí rozhodovali
jasně a přesně. Rozhodčí musí komunikovat prostřednictvím znamení tak, aby jeho rozhodnutí
byla jasná všem zúčastněným.
1.
Musí být používána pouze oficiální znamení FIBA.
2.
Používejte vždy hlasitou a ostrou píšťalku. Pískejte jednou a ostře bez ohledu na
to, zda jde o chybu či přestupek.
3.
Vaše akce mluví jasněji než slova, proto používejte hlas pouze tehdy, je-li to
nutné.
4.
Signalizujte rozhodně a stručně. V některých případech vám to pomůže „předat“
rozhodnutí, ale není nutné být teatrální a přehánět.
5.
Znamení k zastavení hodin hry musí být velmi jasné. Všichni rozhodčí musí
zastavit hodiny hry vztyčenou paží, v případě chyby sevřenou pěstí, v případě
přestupku otevřenou dlaní s prsty u sebe, nebo znamením technické, nesportovní
chyby nebo diskvalifikující chyby nebo rozskoku.
6.
Znamení zapisovateli musí být:
a)
Ve vzdálenosti přibližně 6 až 8 metrů od stolku. Hodiny hry stojí, proto není
třeba spěchat.
b)
Všechna znamení musí být na úrovni očí a dále od těla.
c)
Postup znamení zapisovateli v případě chyby:
1)
Číslo hráče.
2)
Druh chyby.
3)
Počet trestných hodů nebo směr hry.
Poznámka: Jakékoli uznání nebo neuznání koše musí být provedeno před shora uvedenými
znameními.
7.

Zvláštní pozornost u situací těsně bráněný hráč, vhazování, provádění trestného
hodu a pravidla 8 vteřin, rozhodčí zodpovědný za tyto situace, musí zřetelně
počítat (Signál rozhodčího č. 14).
Kvalitní signalizace umocní váš dojem jako rozhodčího. Přesvědčí účastníky, že
svoji práci umíte a že je děláte dobře.
Dodá vám to sebevědomí.
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Obrázek 120:

Obrázek 121:

Obrázek 122:

Obrázek 123:
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7.2 Přestupky
Dojde-li k přestupku, rozhodčí , který je odpovědný, musí:
1.
Jednou zapískat a současně dát znamení zastavení hodin hry zvednutím ruky,
(ruka nesmí být ohnutá) otevřenou dlaní a sevřenými prsty (Obrázek 120).
2.
Ukázat jasně povahu přestupku (Obrázek 121 - kroky). Není přestupek, když jde
míč do zázemí.
3.
Ukazujte vždy zcela jasně, použijte stejnou ruku pro ukázání směru hry (Obrázek
122).
4.
Ve všech situacích musí aktivní rozhodčí podat nebo přihrát míč (Obrázek 123).
5.
Postup signalizace v případě přestupku:
a)
Zastavit hodiny hry.
b)
Druh přestupku.
c)
Směr hry.
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Obrázek 124:

Obrázek 125:

7.3 Chyby
Dojde-li k chybě, odpovědný rozhodčí musí:
1.
Jednou zapískat a současně zastavit hodiny hry zvednutím paže (nesmí být být
ohnutá) a sevřenou pěst (Obrázek 124).
2.
Nataženou paží s dlaní směrem dolů ukáže na trup hráče a tím mu dá na vědomí,
že mu byla odpískána chyba. Mají -li se v určitých konfliktních situacích přiznat
trestné hody, ukáže se jejich počet.
3.
Poklusem se přemístí ke stolku na vzdálenost 6 - 8 metrů . Zastaví se tak, aby
zapisovatel jej jasně a nerušeně viděl.
4.
Velmi jasně a pomalu ukázat číslo hráče, který se dopustil chyby. Znamení je třeba
podržet několik vteřin tak, aby zapisovatel zaregistroval správně číslo hráče.
5.
Ukázat druh chyby.
6.
Signalizace se dokončí označením počtu trestných hodů nebo směrem následné
hry, poté rozhodčí přeběhne do svého postavení.
7.
Po ukončení signalizace si rozhodčí vymění postavení podle stanovených principů.
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7.4 Výměna postavení po chybě
Za normálních okolností si rozhodčí mohou vyměnit postavení po odpískání každé
chyby. Nicméně si rozhodčí nemusí měnit postavení, když:
1.
Je odpískána chyba družstva majícího míč pod kontrolou předním rozhodčím, po
oznámení chyby rozhodčím u stolku, potom přední rozhodčí se stane novým
zadním rozhodčím a zadní rozhodčí se stane novým předním na protilehlé
koncové čáře.
2.
Je odpískána chyba bránícího družstva zadním rozhodčím, po oznámení chyby
rozhodčím u stolku, zůstane v postavení zadního rozhodčího a přední rozhodčí
zůstane v pozici předního rozhodčího na koncové čáře.
7.5

Chyba družstva majícího míč pod kontrolou

Obrázek 126:

Obrázek 127:

Obrázek 128:

Driblující hráč naráží do soupeře, který zaujal dovolené obranné postavení (Obrázek 126 a
Obrázek 127).
Rozhodčí odpovědný za hru zapíská a zároveň zvedne ruku k zastavení času.
Ihned po tomto znamení dá rozhodčí znamení chyby družstva majícího míč pod kontrolou tak,
že sevřenou pěstí ukáže směr hry ke koši družstva, které se dopustilo chyby (Obrázek 128).
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Obrázek 130:

Obrázek 131:

Rozhodčí, který odpískal chybu, přeběhne do místa, kde nejsou hráči na vzdálenost přibližně 6 8 metrů od stolku rozhodčích a oznámí chybu.
Ukáže číslo hráče, v tomto případě číslo 7 (Obrázek 129) a znamení prorážení s míčem
(Obrázek 130).
Nakonec této posloupnosti musí ukázat směr hry znamením chyby družstva majícího míč pod
kontrolou (Obrázek 131).
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Obrázek 132:

Obrázek 133:

Obrázek 134:

7.6 Chyba a úspěšný hod na koš ze hry
Na Obrázek 132 je hráč při hodu na koš faulovaný a hod je úspěšný.
Přední rozhodčí zapískal a zastavil hodiny hry (Obrázek 133).
Dále musí jasně všem ukázat, zda koš platí či neplatí. Toto musí být dáno ihned, aby se
zabránilo tlaku diváků, trenérů a hráčů. (Obrázek 134).
Není-li si rozhodčí, který odpískal chybu jist, zda míč padl do koše, ověří si to u partnera, s
kterým komunikuje předem dohodnutým způsobem během předzápasové přípravy.
Konečné rozhodnutí o platnosti koše učiní rozhodčí, který chybu odpískal.
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Obrázek 135:

Obrázek 136:

Obrázek 137:

Obrázek 138:
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Rozhodčí se přesune do postavení 6 - 8 metrů od stolku a zastaví se. Z tohoto
stacionárního postavení nejdříve potvrdí platnost koše. Na Obrázek 135 ukazuje, že
bylo dosaženo 2 bodů.
Následuje číslo hráče, který se dopustil chyby (Obrázek 136) a druh chyby. Zde jde o
nedovolené použití rukou. (Obrázek 137).
Nakonec rozhodčí ukáže, že se bude házet ještě jeden trestný hod (Obrázek 138).
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Obrázek 139:

7.7 Oboustranná chyba
Rozhodčí zapíská a současně dá znamení oboustranné chyby (Obrázek 139).
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Obrázek 140:

Rozhodčí se přemístí do postavení 6 - 8 metrů od stolku. Zřetelně označí družstvo tak, že ukáže
prstem směrem k lavičce prvního družstva a pak ukáže číslo hráče (6).
V této situaci je velmi důležité, aby zapisovatel správně zapsal číslo hráče.
Potom rozhodčí oznámí druhou chybu.
Prstem ukáže na lavičku druhého družstva. Potom ukáže číslo hráče (7).
Nakonec rozhodčí naznačí, že nastala situace rozskoku a následně ukáže směr hry.
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Obrázek 142:

Obrázek 143:

7.8 Postavení rozhodčích po chybě
Jde o chybu obránce na hráče, který přihrává míč.
Zadní rozhodčí zapíská a dá znamení vztyčenou paží a sevřenou pěstí (Obrázek141).
Přední rozhodčí, který nepískal, musí zůstat ve svém postavení a pozorovat hráče na
hřišti.
Je nyní jediným, který má hráče pod dohledem, protože zadní rozhodčí, který chybu odpískal,
ukazuje chybu zapisovateli (Obrázek 142).
Rozhodčí si nemění postavení (Obrázek 143).
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Obrázek 144:

Obrázek 145:

Obrázek 146:

Obrázek 147:
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V tomto případě jde o chybu obránce na hráče, který hází na koš. Míč do koše nepadl.
(Obrázek 144 a Obrázek 145).
V této situaci je přední rozhodčí odpovědný za hru s míčem, zapíská a signalizuje chybu.
Zadní rozhodčí, který chybu nepíská, musí zůstat ve svém postavení a pozorovat
všechny hráče na hřišti (Obrázek 145 a Obrázek 146).
Jakmile jeho kolega ukončí signalizaci, zadní vezme míč a přesune se na místo, kde se bude
pokračovat ve hře, v tomto případě na čáru trestných hodů a stále pozoruje hráče (Obrázek
147). Přední si vymění místo a stane se novým zadním rozhodčím.
Nový přední rozhodčí je odpovědný za provedení všech trestných hodů.
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Obrázek 148:

Jde o chybu družstva majícího míč pod kontrolou a chyby se dopustil hráč bez míče.
Zadní rozhodčí je odpovědný za hru mimo míč a zapíská, aby potrestal chybu útočícího hráče a
oznamuje chybu stolku rozhodčích.
Přední zůstává chvíli ve svém postavení, pozoruje hráče. Poté, co jeho kolega ukončil
signalizací, si rozhodčí budou měnit postavení.
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Obrázek 149:

7.9 Oba rozhodčí pískají chybu
Nastávají situace, kdy oba rozhodčí pískají přibližně ve stejné době (zapískají současně). Kdykoli
toto nastane, oba rozhodčí okamžitě naváží vizuální kontakt a ověří si co zapískali. Základem je
úzká spolupráce.
V tomto případě oba ukazují chybu bránícího družstva.
Rozhodne ten, který je blíže nebo ke kterému se hra pohybuje. Toto je nutné, aby se zabránilo
rozdílným rozhodnutím obou rozhodčích.
Protože tato chyba nastala blíže k zadnímu, tento se ujímá iniciativy a signalizuje chybu.
Přední rozhodčí pozoruje všechny hráče, zatím co
rozhodčích.
Rozhodčí si nebudou měnit postavení.

zadní rozhodčí oznamuje chybu stolku
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Obrázek 150:

Oba rozhodčí odpískali chybu bránícího družstva v přibližně stejném čase a není zřejmé, který z
nich je blíže situaci.
Chybu oznámí rozhodčí, ke kterému se hra pohybuje, pokud druhý rozhodčí neviděl
nějaký přestupek nebo chybu ještě před tím, než oba zapískali.
V tomto případě je zadní rozhodčí odpovědný za signalizaci chyby.
Opět je základem vizuální kontakt mezi rozhodčími. Všichni rozhodčí se musí snažit o
dobrou spolupráci, zvláště když oba zapískají ve stejné situaci.
Znovu přední rozhodčí sleduje hráče, zatím co jeho kolega začíná oznamovat chybu.
Rozhodčí si nebudou měnit postavení.
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8. Trestné hody

Obrázek 151:

Obrázek 152:

8.1 Zadní rozhodčí
Byla odpískána chyba a trestem jsou trestné hody.
Nový zadní rozhodčí se pohybuje do postavení, kde se prodloužená čára trestného hodu
protíná s čárou tříbodového území, po levé straně házejícího hráče.
Poté, co přední rozhodčí ukončil signalizaci hráčům, kolik trestných hodů se bude házet, nový
zadní rozhodčí signalizuje počet trestných hodů zvednutím svých paží (Obrázek 152).
Zadní rozhodčí je zodpovědný za:
1.
Sledování házejícího hráče.
2.
Sledování hráčů na protější straně vymezeného území.
3.
Počítání pěti (5) vteřin.
4.
Sledování letu míče a míče na obroučce.
5.
Potvrzuje platnost trestného hodu.
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Obrázek 153:

Obrázek 154:

8.2 Přední rozhodčí
Přední rozhodčí, zaujme postavení pod košem s míčem ve svých rukách a provádí všechny
trestné hody z tohoto postavení.
Když jsou hráči správně postaveni, vejde do vymezeného území a signalizuje hráčům počet
prováděných trestných hodů (Obrázek 153). Podívá se směrem ke stolku rozhodčích a potom
míč přihraje odrazem o podlahu házejícímu hráčovi (Obrázek 154). Je zodpovědný za sebrání
míče po každém trestném hodu. Při každém trestném hodu, zaujme postavení mimo koš s
nohami po stranách prodloužené čáry území trestného hodu a za koncovou čarou, ruce má
podél těla. Poté, co míč opustí ruce házejícího při jediném nebo posledním trestném hodu,
ustoupí krok doprava, aby získal lepší přehled o doskakování.
Přední rozhodčí je zodpovědný za:
1.
Sledování hráčů na protější straně vymezeného území.
2.
Pozorování kontaktních situací a možné přestupky hráčů vstupujících do
vymezeného území před tím, než míč opustil ruce házejícího.
Poznámka: Jakmile je již míč předán k dispozici házejícímu hráči pro jediný nebo poslední
trestný hod, střídání nebo oddechový čas není povoleno, pokud není poslední
trestný hod úspěšný nebo po posledním trestném hodu bude následovat
vhazování na prodloužené středové čáře.
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Obrázek 156:

Obrázek 157:

8.3 Trestné hody bez postavení hráčů podél území trestného hodu
Pro všechny technické (Obrázek 155), nesportovní nebo diskvalifikující chyby, jsou trestem dva
(2) trestné hody a míč ke vhazování ze zámezí na prodloužené středové čáře naproti stolku
rozhodčích.
Protože v této situaci není možnost doskakování po skončení trestných hodů, hráči se nestaví
podél území (Obrázek 156).
Rozhodčí, který neodpískal výše jmenované chyby je zodpovědný za provedení trestných hodů.
Rozhodčí, který odpískal takovouto chybu, stojí poblíž prodloužené středové čáry proti stolku
rozhodčích a je připraven podat míč ke vhazování po skončení trestných hodů. Vhazující hráč
má nohy po obou stranách prodloužené středové čáry a může přihrát míč kterémukoli hráči
stojícímu kdekoli na hřišti (Obrázek 157).
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9. Oddechové časy a střídání
Když některé družstvo požádá o udělení oddechového času, zapisovatel to oznámí
rozhodčím svým signálem tehdy, když je míč mrtvý, hodiny hra stojí a rozhodčí
oznamující chybu ukončil svou komunikaci se stolkem.
Rozhodčí, který je nejblíže stolku, dá příslušné znamení a zapíská.
Rozhodčí se pak přemístí do svých postavení ( Obrázek 159), pozorují hráče, náhradníky a
trenéry obou družstev a má vizuální kontakt se stolkem rozhodčích. Když uplyne 50 vteřin,
časoměřič dá signál a rozhodčí zapíská, aby se hráči obou družstev vrátili okamžitě na hřiště.
Hráčům není dovoleno se vrátit na hřiště před tímto signálem.
Oddechový čas neznamená příležitost pro rozhodčí setrvávat v rozhovoru. Je – li nutná
případná diskuse, musí být co nejkratší.
Jde-li o poslední oddechový čas družstva v příslušném poločase, rozhodčí musí po skončení
trenéra upozornit, že si již vyčerpal poslední oddechový čas.
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Obrázek 159:

Obrázek 160:

9.1 Postup při oddechovém čase
Míč se dostal do zámezí a zadní rozhodčí trestá tento přestupek (Obrázek 158).
Přední rozhodčí je blíže k stolku zapisovatele a proto on uděluje oddechový čas.
Oba rozhodčí se přesunou do pozice, kterou zaujímají před začátkem utkání naproti stolku
zapisovatele, a sledují rozhodčí u stolku a obě družstva (Obrázek 159).
Když je oddechový čas ukončen, vrátí se rozhodčí do svých originálních postavení.
Je nutná úzká spolupráce rozhodčích.
Když jsou všichni připraveni, míč je podán hráči ke vhazování. Rozhodčí, který je aktivní při
vhazování, dává znamení ke spuštění času jakmile se dotkne první hráč na hřišti (Obrázek
160).
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Obrázek 161:

Obrázek 162:

9.2 Oddechový čas po dosaženém koši ze hry
Trenér může dostat oddechový čas, když soupeř dal koš ze hry a trenér požádá o oddechový
čas. Tato žádost musí přijít dříve než má hráč míč k dispozici ke vhazování za koncovou čarou
(Obrázek 161).
V tomto případě časoměřič zastaví hodiny hry a zapisovatel oznámí rozhodčím, že byl vyžádán
oddechový čas.
Zadní rozhodčí zapíská a ukáže znamení pro oddechový čas.
Oba rozhodčí se přesunou do pozice, kterou zaujímají před začátkem utkání naproti stolku
zapisovatele, a sledují rozhodčí u stolku a obě družstva (Obrázek 159).
Když se obě družstva vrátí na hřiště a rozhodčí naváží vizuální kontakt, nový zadní rozhodčí
podá míč hráči k vhazování za koncovou čarou (Obrázek 162).
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Obrázek 164:

Obrázek 165:

Obrázek 166:
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9.3 Postup při střídání
Když některé družstvo požádalo o střídání a nastala příležitost ke střídání, zapisovatel oznámí
rozhodčím, že družstvo požádalo o střídání. Rozhodčí nejbližší ke stolku zapíská. Tím potvrdí
žádost o střídání a zopakuje znamení střídání (Obrázek 164) a novému hráči (hráčům) dá pokyn
ke vstupu do hřiště. Stačí jednoduché kývnutí rukou (Obrázek 165). Důležité nezdržovat hru.
Rozhodčí, který je při střídání aktivní, se nesmí chovat jako policista.
Za to, že je na hřišti pět hráčů, je odpověden trenér a nikoli rozhodčí. Hráči opouštějící hřiště
se nemusí hlásit zapisovateli a mohou jít přímo na lavičku družstva (Obrázek 166).
Rozhodčí musí vždy dbát na to, aby hra pokračovala co nejrychleji. Hra musí rychle ubíhat a
proto:
- Za žádných okolností by neměla být zdržována hra z důvodu špatného nevhodného
pohybu rozhodčích na hřišti, zvláště pak, když byly zastaveny hodiny hry a míč je mrtvý.
- Za žádných okolností by nemělo dojít k situaci, kdy hráči jsou připraveni znovu začít hru
(vhazování, trestné hody) a rozhodčí ještě stále nejsou v požadovaném postavení.
- Ve všech situacích, kdy hodiny hry byly zastaveny a míč je mrtvý, a je potřebný pohyb
rozhodčích, pak tento musí být proveden dostatečně rychle.
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10. Konec utkání

Obrázek 167:

Obrázek 168:

Obrázek 169:

10.1 Kontrola zápisu
Když zazní signál konce utkání a okolnosti nepřikazují jednat jinak, oba rozhodčí přijdou ke
stolku zapisovatele.
Zapisovatel ukončí zápis, je zodpovědný za to, že jména a příjmení asistenta zapisovatele,
časoměřiče, měřiče 24 vteřin budou uvedena v zápise tiskacím písmem.
Poté, co zapisovatel uvedl i svoje jméno, zápis podá prvnímu rozhodčímu ke kontrole.
Je-li první rozhodčí přesvědčen o správnosti zápisu, podepíše ho nejdříve druhý rozhodčí a
potom první.
Podpisem a schválením zápisu končí řízení utkání a spojení rozhodčích s utkáním.

Manuál – Mechanika pro 2 rozhodčí

Obrázek 170:

Obrázek 171:

Obrázek 172:

Obrázek 173:

Strana: 75 / 80

Je zvykem poděkovat rozhodčím u stolku a komisařovi za jejich úsilí, protože jsou součástí
kolektivu. Běžným projevem je podání rukou.
Oba rozhodčí opouštějí společně hřiště.
Je-li na konci utkání těsný výsledek, je v některých případech
zkontrolovat a podepsat zápis v klidu šatny rozhodčích.

rozumnější

Za takových okolností je po skončení utkání povinností rozhodčích vyhledat jeden druhého a jeli to možné opustit hřiště společně přímo do šatny rozhodčích.
Je-li takový postup nevyhnutelný, vyhněte se jakékoli debatě s trenéry, hráči a diváky. Za
každých okolností musí být rozhodčí neustále zdvořilý a slušný.
Tvrdě jste pracovali a společně jste vytvořili tým:
„ Já jsem nebyl prvním rozhodčím,
ty jsi nebyl druhým rozhodčím,
byli jsme tým.“
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11. Opakování
Příprava před utkáním je velmi důležitá.
1.
Znejte oblasti vaší odpovědnosti a vyhněte se tomu, že byste oba současně
pozorovali míč a hru kolem něj.
2.
Rozhodujte o hře mimo míč, když jste za ni primárně odpovědni.
3.
Zapískáte-li oba současně, navažte vizuální kontakt se svým kolegou dříve než
budete v signalizaci pokračovat.
Pamatujte: rozhodne ten, kdo je blíže ke hře nebo ten, ke komu se hra pohybuje.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Při situacích míče v zámezí pomáhejte kolegovi, ale pouze tehdy, když kolega
pomoc vyžaduje. Zvykněte si navazovat vizuální kontakt.
Pokuste se v každém okamžiku vědět nejen kde je míč a hráči, ale také kde je váš
kolega.
V případě rychlého protiútoku, zvláště když útočníci přečíslili obranu, nechejte
rozhodnout rozhodčího, který je blíže ke hře., zda odpíská chybu nebo ne.
Vyvarujte se pokušení rozhodnout, když jste vzdáleni deset (10) metrů a více.
Dotyk pískejte jako chybu pouze tehdy, když má vliv na hru. Náhodný
dotyk se má přehlédnout. Vybírejte akce, které je třeba zapískat.
Nadměrné použití rukou se nesmí povolovat. Pouhý dotyk sám o sobě není
chybou, ale jakékoli bránění hráčovi v úsilí o nové postavení je chybou.
Hned na začátku utkání dejte najevo svůj standard rozhodování. Utkání
se potom lépe zvládne. Hrubá a příliš agresivní hra musí být vždy trestána. Hráči
se přizpůsobí a budou hrát to, co jim dovolíte.
Při doskakování buďte pozorní. Je-li hráč v nevýhodném postavení a získá výhodu,
je to chyba. Dotyk, který není úmyslný a nepřinesl žádnou výhodu, by se
měl přehlédnout.
Když se hra pohybuje k vám, pohybujte se také vy a snažte se zaujmout
postavení s nejlepším možným zorným úhlem mezi obránci a útočníky. Při
rozhodování musíte mít hru absolutně pod kontrolou.
Pískáte-li tři (3) vteřiny, musíte vědět kde je míč. Musíte si být jisti, že jste
počítali tři (3) vteřiny poté, co jste spatřili hráče ve vymezeném území.
Nezastavujte hru pouze za účelem varování hráče nebo trenéra pro
jejich chování. Jestliže je varování nutné, udělejte to, když hodiny hry
stojí a je mrtvý míč. Když je nutné přerušit hru, musí být udělena
technická chyba.
Trenéři se nesmí stát středem pozornosti díky svým teatrálním gestům a
neustálému stěžování si. Toto chování nemůže být tolerováno, rozhodčí to musí
zavčas zarazit. Nebojte se udělit technickou chybu, když se vás trenér pokouší
zastrašit a ovlivnit.
Když signalizujete chybu a značka pro čtvrtou chybu je již na stolku, potvrďte si se
zapisovatelem, zda jde o 4. nebo 5. chybu družstva před tím, než nařídíte trest.
Při signalizaci zapisovateli nepospíchejte, zvláště když ukazujete číslo hráče.
Se svým kolegou pracujte jako tým, co nejvíce se snažte spolupracovat. Před
tím než podáte míč ke vhazování navažte vizuální kontakt.
Na hřiště přicházejte společně. Proto, kdykoliv je to možné, odcházejte také
společně z hřiště.
Nikdy se nepřestávejte pohybovat. Svoje postavení přizpůsobujte
pohybu míče. Jste také sportovec.
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12. Závěr
Rozhodčím se svěřuje dohled nad tím, aby se utkání sehrálo v souladu s pravidly. Musí
rozhodovat okamžitě.Každé rychlé rozhodnutí však někdy nevyhnutelně postrádá rozumné
odůvodnění a někdy je i nesprávné.
„Žádný rozhodčí není bezchybný“. Nikdy nebudete mít utkání, po kterém budete moci říci „ byl
jsem bezchybný“. Lidská činnost si vyžaduje lidské rozhodování.
Basketbal je hra prestižní. Je to hra plná emocí, kde někdy stoupá krev do hlavy a zrychluje
puls, zvláště když je stav velmi těsný. Rozhodčí musí mít utkání stále pod kontrolou. To
znamená, že musí být pevní, rozhodní a neotřesitelní.
Musíte rozumět hráčům. Protože rozhodujete, musíte se vyvarovat všeho, co hráče dráždí a
také vědět, jak on uvažuje. Žádný rozhodčí nemůže řídit výborně utkání bez dostatečné
spolupráce s hráči.
Musíte rozumět hře a vidět do strategie a taktiky hráčů a trenérů, stejně tak musíte rozumět
námaze a tlaku, který na ně působí. Hráči, rozhodčí a trenéři patří k sobě, nejsou to členové
rozdílných skupin. Rozhodčí musí rozumět frustračním momentům hráčů a trenérů.
Pro rozhodčí je životně důležitá koncentrace. Je to velmi těžké, protože hráč může na chvíli
vypnout, když není přímo v kontaktu s míčem, ale rozhodčí může relaxovat pouze v případě
střídání a oddechového času. Koncentrace se zmenšuje postupně ke konci utkání s narůstající
únavou.
Velmi důležitá je fyzická a psychická příprava. Nesmíte předvídat co se skutečně stane,
ale raději se připravit na nejpravděpodobnější situace. Jednoduše řečeno, je třeba si najít co
nejlepší postavení, ze kterého možno hru sledovat a je třeba se do takového postavení dostat.
Rozhodovat znamená být na správném místě ve správném okamžiku a správně
zapískat.
Klíčovým faktorem je postavení. Existuje vysoká závislost mezi postavením
rozhodčího a přesností rozhodnutí o dané situaci.
Rozhodování není snadná úloha. Hráči jsou velcí a rychlí, hra je velmi rychlá. Je velmi těžké řídit
nebo dokonce někdy i vidět vše, co se stalo. Dobrý rozhodčí se snaží sledovat hru mimo míč,
ale jako každý má tendenci pozorovat atraktivní situace.
Největším uměním je vyrovnanost. Je důležité rozhodovat celé utkání stejným způsobem bez
ohledu na stadium utkání nebo jiné tlaky.
Nejlepší rozhodčí mají přirozenou autoritu, dobrý vztah k trenérům a hráčům, schopnost být
chladnokrevní a neochvějní i za nejtěžších okolností, plně rozumějí hře a mají bystrý postřeh.
Jsou to inteligentní lidé ve výborné fyzické kondici.
Basketbal je hra vášní, oddanosti a závazků vyžaduje rozhodčí s citem pro hru. Stanete-li se
jednou rozhodčím, nikdy již nebudete pozorovat utkání jako pouhý divák. Přesto je to jen hra,
která by měla potěšit každého.
„Dokonce i rozhodčí se mohou usmívat.“
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