
Vliv změn Pravidel basketbalu (PB) na činnost rozhodčích u stolku 

 
Časoměřič: 
- je-li s koncem období odpískána osobní chyba s následnými TH, začíná měření přestávky až po 

provedení posledního TH 
 
- upozorní rozhodčí, že zbývají 3 minuty a 1:30 minuty do začátku 1. a 3. čtvrtiny – pak první 

rozhodčí zapíská 
 
- 30 vteřin před začátkem 2. a 4. čtvrtiny a každého prodloužení nechá zaznít signál 
 
Operátor hodin hodu na koš: 
- nastavení limitu 14 vteřin, pokud míč doskočí hráč útočícího družstva 
 
Zapisovatel: 
- družstva předávají seznam hráčů s čísly a se jmény trenérů 40 minut před utkáním 
 
- zapisovatel píše 1. a 3. čtvrtinu červenou barvou, 2. a 4. čtvrtinu modrou (černou) barvou. 

V prodloužení použije stejnou barvu jako ve 4. čtvrtině. 
 
- Je-li družstvo bez trenéra, bude do kolonky „Trenér“ zapsán kapitán družstva včetně označení CAP 
 
- změna signalizace čísel hráčů (zejména 16 – 19) 
 
- oddechový čas: pouze dva v posledních dvou minutách druhého poločasu (pokud do času 2:00 

nevybral žádný, první políčko se proškrtne) 
 
- technická chyba hráče, trenéra, lavičky: pouze 1 trestný hod (u minuty bude uveden dolní index 1) 

+ vhazování na prodloužené středové čáře proti stolku zapisovatele 
 
- hráč po obdržení dvou technických chyb nebo dvou nesportovních chyb nebo kombinace jedné 

technické a jedné nesportovní chyby je diskvalifikován do konce utkání, v zápisu bude za poslední 
chybou uvedeno GD 

 
- trenér obdrží TCH typu C pouze za své osobní nesportovní chování, všechny ostatní TCH jsou 

typu B 
 
- je-li trenér diskvalifikován (2 TCH typu C nebo 3 TCH (3 x B nebo 1 x C)), je v zápisu opět uvedeno 

GD (zatím z nedostatku místa před kolonky pro zápis TCH) 
 
- obdrží-li hrající trenér TCH proti jeho osobě (typ C) a technickou nebo nesportovní chybu 

jako hráč, je diskvalifikován do konce utkání a je u něj uvedeno GD (u hráče i trenéra) 
 
- je-li diskvalifikující chyba udělena členu lavičky, zapíše se trenérovi jako TCH typu B, ale s dolním 

indexem 2 TH. Po těchto 2 TH bude následovat vhazování na prodloužené středové čáře proti 
stolku zapisovatele (platí i pro šarvátky) 

 
- ihned po zaznění signálu ukončujícího utkání zapíše na začátek kolonky „Podpis kapitána 

v případě protestu“ přesný čas konce utkání ve tvaru hh:mm 
 
Všichni rozhodčí u stolku: 
- po konci utkání se za svá jména podepíší 


