
Upřesnění obecně platných kritérií rozhodování týkající se zejména nesportovního 
chování hráčů, trenérů, asistentů trenérů a osob doprovázejících. Tato kritéria 
jsou v souladu s Pravidly basketbalu, Oficiálními výklady pravidel a dalších 
instrukcí FIBA Europe a FIBA World. 

1. Nepřiměřené reakce hráčů, trenérů, asistentů trenérů a osob 
doprovázejících na rozhodnutí rozhodčích musí být trestána rozhodčími bez 
upozornění. Toto zahrnuje mimo jiné neslušné verbální projevy vůči 
rozhodčím, protihráčům a divákům. Dále neverbální projevy zahrnující 
nadměrnou gestikulaci jako výraz nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčích 
(držení se za hlavu, rozhazování rukama, provokace diváků, atd.), 
zastupování cesty rozhodčím, chůze za rozhodčími nebo směrem 
k rozhodčím po odpískání chyby, komunikace s rozhodčími během 
signalizace aj. 
 

2. Podle Pravidel basketbalu je během hry oprávněn stát pouze trenér, 
rozcvičování hráčů při zápase v prostoru lavičky nebo mimo prostor lavičky 
(za koncovými čarami, atd.) není dovoleno. Při prvním porušení tohoto 
pravidla je trenér družstva upozorněn, v případě opakovaného porušení je 
udělena TCH za lavičku družstva. 
 

3. Trenér ani asistent trenéra nemají právo opouštět prostor lavičky družstva 
mimo situace, kdy žádají o oddechový čas nebo žádají o statistickou 
informaci ve chvíli, kdy je hra přerušena a čas stojí. V ostatních případech 
(zejména v případě nevhodné komunikace s asistenty rozhodčích u stolku 
nebo s komisařem) musí být TCH za opuštění prostoru lavičky družstva 
udělena okamžitě. 
 

4. Připomíná se, že v plném znění platí ustanovení Pravidel basketbalu 4.4 
Ostatní výbava, zejména se zdůrazňuje text čl. 4.4.2 (výtah): 

Následující je povoleno: 

- Podvleky vyčnívající z pod trenýrek stejné dominantní barvy jako trenýrky. 

- Kompresní rukávy stejné dominantní barvy jako trička. 

- Kompresní punčochy stejné dominantní barvy jako trenýrky. Při použití na 
horní část nohy musí končit nad kolenem; při použití na spodní část nohy 
musí končit pod kolenem. 

-  Bezbarvý a transparentní chránič zubů. 

- Čelenky, maximálně pět (5) cm široké, vyrobené z neodírající jednobarevné 
látky, pružné umělé hmoty nebo gumy. 

5. Každý oddechový čas trvá jednu (1) minutu. Družstva se musí vrátit do 
hřiště ihned po té, co rozhodčí zapíská a dá pokyn družstvům vrátit se do 
hřiště. Někdy si družstva prodlužují oddechový čas na více než jednu (1) 
vyhrazenou minutu, získávají výhodu prodlužováním oddechových časů a 



zapříčiňují tím zdržování hry. Rozhodčí udělí takovému družstvu varování. 
Pokud toto družstvo nebude reagovat na varování, bude mu udělen další 
oddechový čas. V případě, že toto družstvo už nemá k dispozici žádný 
oddechový čas, bude trenérovi udělena technická chyba za zdržování hry, 
zapsaná jako „C“. (Ustanovení 8 Článku 18/19 Oddechový čas/Střídání 
Oficiálního výkladu Pravidel basketbalu FIBA 2010) 

 

Tato kritéria jsou závazná pro všechny rozhodčí, družstva a komisaře. 

Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický – národní instruktor FIBA 


