
Upřesnění pravidel v kategorii U11 a U12 

Po diskusi na společném setkání trenérů, rozhodčích a vedení oblasti byla pravidla pro 

nadcházející sezónu upravena následujícím způsobem: 

První soutěžní utkání: 

- Soutěžní utkání se dělí na osm osmin (stejně jako v minulém roce) a hrací doba 

utkání je 8 x 4 minuty, každý hráč může nastoupit celkem ve čtyřech osminách 

(4/8). Které čtyři osminy (4/8) po 4 minutách to budou, určuje trenér a ten je 

také zodpovědný za dodržování tohoto pravidla. 

- Střídání mezi osminami musí proběhnout rychle a bezodkladně, hráči musí být 

připraveni v určeném prostoru a okamžitě po zaznění klaksonu jsou povinni 

vstoupit na hřiště. Pokud není některé z družstev do 10 sekund připraveno 

zahájit hru, může být trenérovi udělena TCH (psáno B). 

- Platí nadále pravidlo třetího dodatečného motivačního trestného hodu (2+1). 

- Platí nadále pravidlo střely mimo vymezené trestné území, která se hodnotí za 

3 body. 

- Vše ostatní se řídí platnými pravidly pro minibasketbal. 

Druhé soutěžní utkání: 

- Soutěžní utkání se hraje dle platných pravidel basketbalu a rozpisu soutěže pro 

jednotlivou kategorii, každý hráč může nastoupit libovolně dle určení trenéra 

(tzn. střídání není omezeno pravidly). 

- Platí nadále pravidlo třetího dodatečného motivačního trestného hodu (2+1). 

- Platí nadále pravidlo střely mimo vymezené trestné území, která se hodnotí za 

3 body. 

- Vše ostatní se řídí platnými pravidly pro minibasketbal. 

 

Rozdíl proti minulé sezóně v kraji: 

- V prvním soutěžním utkání musí střídání proběhnout bezodkladně, zdržování 

nebo nepřipravenost hráčů okamžitě se zapojit do hry se trestá TCH pro trenéra 

(psáno B). 

- V oblasti vstřelených košů (jejich bodové hodnoty) a dalších pravidel se 

sjednocují pravidla pro obě utkání tak, aby bylo posuzování jednodušší pro 

rozhodčí a srozumitelnější pro trenéry, děti a diváky. Tzn., že kromě střídání 

jsou pravidla pro obě utkání shodná. 

 

Rozdíl proti minulé sezóně celorepublikově 

Pravidla ČAMB pro letošní rok upřesňují a zpřísňují porušení pravidla osobní obrany 

v kategorii U11 a U12. 

Čl.7. Zákaz zdvojování hráče s míčem  

7.1. Ve všech kategoriích minižactva je družstvu zakázaná aktivní těsná obrana hráče s 

míčem více než jedním obráncem (tzv. zdvojení). Jedná se zejména o situace: − při 

vhazování družstva po obdrženém koši, − při vhazování družstva ze zámezí v jeho zadní 

části hřiště, − při přechodu družstva majícího míč pod kontrolou ze zadní části hřiště do 

přední části hřiště.  

7.2. Článek 7.1. se nevztahuje na bránění hráče s míčem více obránci bezprostředně po 

získání nové kontroly míče družstvem.  

Čl.8. Pravidlo obranných 3 vteřin  



8.1. Pravidlo platí, pokud je živý míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod 

kontrolou a hodiny hry běží.  

8.2. Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, 

pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka, nebo pokud míč není ve 

vymezeném území.  

Porušení článků 7 a 8 je přestupkem, který bude potrestán střelbou jednoho trestného 

hodu bez doskakujících hráčů a následným vhazováním družstva ze zámezí na čáře pro 

vhazovaní v přední části hřiště. Hodiny hodu na koš budou nastaveny na 14 vteřin. − Střelce 

trestného hodu určí hlavní trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku 

na hřišti.  

V zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od 

normální evidence trestných hodů. 

 

11. 09. 2022       Zpracovala Mgr. Blanka Žánová 


