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Pravidlový test 
Varianta C 

Otázka 
A1 má k dispozici mlč k vhazováni na postranní čáre nedaleko stredové čáry ve své 
predni části hi'iště. Pred vhozením mlče udělá jeden dovolený krok směrem do zadní 
části hi'iště pres prodlouženou stredovou čáru. Nyní míč pi'ihraje do své prednf části 
hi'iště hráči A2.. Dovolená hra. 
Když zbývá 18 vtei'in na hodinách hry a 3 vtei'iny na hodinách hodu na koš, hráč B ve 
své zadní části hi'iště úmyslně kopne do míče, který je pod kontrolou družstva A. Po 
oddechovém čase vhazuje míč družstvo A. Budou hodiny hodu na koš nastaveny na 
14 vtei'in? 
strela hráče AS je ve vzduchu, když zazní signál hodin hodu na koš. Míč uvízne mezi 
obroučkou a deskou. Družstvo A je oprávněno k vhazování podle pravidla o 
alternativním držení míče. Jedná se ale o prestupek a vhazóvat bude družstvo B. 

A1 se dopustí technické chyby během prvního poločasu za zavěšení na obroučku. 
Během druhého poločasu je mu udělena nesportovní chyba za hrubý faul. Hráč bude 

4 diskvalifikován do konce utkání. 
A3 je faulován hráčem B4, je to šestá chyba družstva B v období. Družstvu A je 
omylem pi'iznáno vhazování ze zámezí mlsto 2TH pro hráče A3. Po vhození míče do 

5 hry je faulován driblujíc[ hráč A4 hráčem B4 a jsou mu přiznány 2TH. Zatímco hodiny 
hry stojí, objeví rozhodčí predchozf omyl a přiznají 2TH hráči A3 bez doskakujících 
hráčů podél vymezeného území. Následně pi'iznajf 2TH hráči A4 a poté hru zahájí jako 
po normálnlch TH. 
Došlo k prestupku nedovoleného zahráni mlče do zadní části hi'iště. Bude následné 
vhazováni ze zámezí provedeno na prodloužené stredové čáre naproti stolku 

6 zapisovatele? 
Rozhodčí vhod! mlč pi'i zahajovaclm rozskoku. Jakmile je mlč dovoleně zahrán 

7 skákajlclm hráčem A4 dojde k oboustranné chybě mezi AS a B5. Bude zahajovacl 
rozskok zopakován mezi AS a 85? 
Když zbývá 1 O vterin do konce utkání a družstvu B S vterin na hodinách hodu na koš, 
hráč A4 úmyslně zahraje mlč nohou do zámezí ve své zadní části hi'iště. Hra bude 

8 znovu zahájena vhazováním družstva B v jeho prednf polovině hi'iště s 10 vteftnami na 
hodinách hry a vypnutými hodinami hodu na koš. 

Mlč je v letu na koš po strele A4, když zazni signál hodin hodu na koš. Mič se 
9 nedotkne obroučky a ihned poté dojde k drženému míči mezi AS a B5. Rozhodčí 

zapíská prestupek 24 s družstvu A. 
Zatímco je mlč ve vzduchu pfi hodu na koš z pole hráče A2. zazní signál konce období. 

10 Následně se mlč dotkne obroučky a hráč AS ho po odrazu obroučky dorazí do koše. 
Bude koš uznán? 
A 1 hodí na koš z pole. Mlč spadne do koše a nyní fauluje hráč B2 hráče A2.. Je to trati 

11 chyba družstva B v období. Družstvo A bude vhazovat nejblíže místu prerušenf a na 
hodinách hodu na koš bude nastaveno 14 vterln. 
B4 fauluje A4 a je to pátá chyba družstva B v období. Omylem je družstvu A pi'iznáno 

12 
vhazování místo 2TH pro A4. Po vhození míče dribluje AS na hftšti a B5 odrazí mlč do 
zámezí. Během oddechového času je omyl objeven. Je nyní opravitelný? 

Družstvo A má míč pod kontrolou po dobu 20 vterin, když dojde k situaci šarvátky a 
náhradnici obou družstev jsou diskvalifikováni. Hra je znovu zahájena vhazováním 

13 družstva A na prodloužené stredové čáre naproti stolku zapisovatele. Družstvo bude 
mít k dispozici nových 24 vtei'in na hodinách hodu na koš. 

14 
Mlč je v koši po hodu na koš z pole, když hráč B4 udeří do desky, kterou rozvibruje. 
Dopustil se B4 prestupku? 

Odpověď 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 
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Těsně před koncem limitu pro hod na koš pnhrává A4 spoluhráči A5 (oba jsou v přednl 
části hnště) který ale mlč nechytl a ten se kutáll směrem do zadnl části hřiště 

15 
družstva A. 'zatímco B4 zlskává kontrolu mlče a má volnou cestu do koše, zazni signál ANO NE 
hodin hodu na koš. Bude tento signál zanedbán? 

Když zbývá 25 vtenn do konce zápasu a stav je vyrovnaný 72 - 72, zlská družstvo A 
mlč. Po 20 vtennách je hra zastavena kvůli tomu, že hodiny hry, nebo hodiny hodu na 
koš nejsou spuštěny. Bude mlt družstvo A po znovuzahájení hry k dispozici pouze ANO NE 
zbývající 4 vtenny na hodinách hodu na koš? 

16 

17 
Technické chyby jsou uděleny hráči A2 a následně trenérovi družstva A. Může 
kterékoliv družstvo stridat hned po vykonáni trestu za TCH hráče A2? 

ANO NE 

Družstvo A má mlč pod kontrolou ve své přední části hnště, když je odplskána 
18 oboustranná chyba mezi A4 a B8 a když zbývá 7 vtefin na hodinách hodu na koš. Hra ANO NE bude zahájena vhazováním družstva A, které bude mlt k dispozici 14 vtenn na 

hodinách hodu na koš. 
A1 vyskočí s míčem a je dovoleně zablokován hráčem B1 . Oba hráči se poté vrátl na 

19 podlahu, zatímco mají oba jednu nebo obě ruce pevně na míči. Hráči A1 budou ANO NE 
odpískány kroky. 
B3 se dopustí nesportovní chyby na hráče A3, který se zraní a musí být vysti'idán 

20 hráčem A8. Kterýkoli hráč, který byl na hfišti v době, kdy se A3 zranil, může nyní ANO NE 
'provést trestné hody. 

21 
Pfi posledním nebo jediném trestném hodu hráče A1 je mlč v koši, když se ho dotkne ANO NE hráč A4. Dopustil se A4 pfestupku srážení mlče? 
A4 hodí míč na koš z pole. Zatímco je mlč ve vzduchu, dojde k oboustranné chybě 

22 mezi A4 a 84. Na hodinách hodu na koš zbývajl nynl 4 vtenny. Mlč mine koš. Šipka ANO NE alternativního drženi mlče ukazuje pro družstvo A, které bude vhazovat a bude mlt 
nových 24 vtenn na hodinách hodu na koš. 
Pn přihrávce A1 na hráče A2 se míče dotkne hráč B2 a poté se mlč dotkne obroučky. 
Následně zlská kontrolu mlče hráč A3. Hodiny hodu na koš budou nastaveny na 14 ANO NE 

23 vteřin v okamžiku, kdv A3 získá kontrolu mlče. 
A4 má míč v drženi na své zadni části hřiště po dobu 5 vteřin, když hráč B5 úmyslně 

24 
kopne míč do zámezí. Hra bude znovu zahájena vhazovánlm družstva A v jeho zadnl 

ANO NE části hnště, které bude mit 3 vtenny k zahráni mlče do přednl části hfiště. 

B4 fauluje A4 a je to pátá chyba družstva B v obdobi. Omylem je družstvu A pnznáno 
vhazováni mlsto 2TH pro A4. Po vhozeni mlče dosáhne AS koše. Před tím, než se mlč 

25 stane živým, je omyl objeven. Může být nynl omyl opraven? ANO NE 
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