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Vážené kolegyně, kolegové,  

   rád bych provedl malou korekci k poslednímu Bulletinu a zároveň bych rád upřesnil výklad vyloučení hráče za 

2TCH a vyloučení hráče náhradníka. Byl jsem upozorněn, že by ten můj výklad mohl být mírně zavádějící.  

1. Oprava k nové mechanice, při počítání 8 sec. Na zadní polovině hřiště je „magické číslo 15“!! 

Míč musí být v kontaktu s přední polovinou hřiště. Pokud svítí 15 na hodinách hodu na 

koš a míč je v letu na přední polovinu hřiště je to již přestupek 8 sec. Omlouvám se za 

drobnou nejasnost, ale toto bylo vyřešeno na zimním semináři Kooperativa NBL 

národním instruktorem. 

2. Hráč na hřišti může obdržet maximálně 2TCH.  Po druhé TCH je vyloučený do konce 

utkání. Do kolonky se napíše GD. Tento postup je všem jasný. Trest za každou TCH je 

1TH a držení míče na středové čáře. Pokud však je hráč náhradníkem na lavičce a bude 

směrem k rozhodčím jeho chování neakceptovatelné, mohu tohoto náhradníka vyloučit, 

ale trest je TCH „B“ trestáno 1TH a držení míče na středové čáře. DCH bude popsána 

do zápisu, že vyloučení je dostatečným nebo nedostatečným trestem. Ale dále musíte 

uvést, že trest za vyloučení náhradníka byla TCH „B“.  

Věřím, že teď byla tato situace popsána již jasně a bude všem srozumitelná. 

 

NOVÉ TRENDY V MECHANICE – v současné sezóně proběhly změny, které jsme si říkali v rámci 

semináře, ale probíhají stále různé úpravy, takže bych vám je rád sdělil. Momentálně to není závazné, 

ale pokud se na nich s kolegou dohodnete v předzápasové přípravě, určitě to není na škodu a můžete je 

aktivně používat. 

 „warning whistle“ - pokud družstvo pokračuje v útoku a vyhazování se provádí na koncové 

čáře, rozhodčí před podáním míče hráči, provede krátký hvizd a podá míč. Tento hvizd by měl 

všechny upozornit, že je vše připraveno ke hře. Z osobní zkušenosti tento „warning whistle“ 

doporučuji.  Aktivně ho používám a je to velmi užitečné. 

 Rozhodčí na pozici zadního již nemusí počítat aktivním ukazováním 8’sec. Vše mu probíhá 

v hlavě a synchronizací s hodinami hodu na koš, je pro něho „magické číslo 15“  

 Velmi aktivní boj se situacemi FLOPINGU – Filmování, bohužel to není na napsání sem na 

dva řádky, ale na přednášku v rámci semináře. Této tématice se budeme věnovat na 

předsezónním semináři v září. Součástí budou i klipy k situacím. 

 

   

V Brně 1. 2. 2015      Ivor Matějek v. r. 

                                   předseda ČABRjm 


