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Výklady basketbalu 3 x 3 pro ČBF – Oblast Východní Čechy 
 

Pravidlo 2 – Hřiště 

2.1. Hraje se současně na obou polovinách basketbalového hřiště. 
 
Příklad 1: 
Z jedné poloviny hřiště se míč zakutálí do druhé poloviny hřiště v době, když jedno z družstev má 
míč pod kontrolou. 
Výklad: 
Rozhodčí přeruší hru a dále bude vhazovat družstvo, které mělo míč pod kontrolou v době 
přerušení hry. 

 
 
Pravidlo 7 – Hra s míčem 
 
7.1 Po každé neúspěšné střelbě z pole: 
- pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše bez návratu za 
oblouk (6,75 m) 
- pokud doskočí míč bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 
m). 
 
7.2 Po změně držení míče: 
- pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného obloukem (6,75 m), 
musí být míč vyvezen driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m). Hráč vhazující ze zázemí 
není považován za hráče za trojkovým obloukem a družstvo musí nejdříve získat kontrolu 
nad míčem ve hřišti dle pravidla 7.5, aby mohlo docílit regulérního koše. 
 
Příklad 1: 
Hráč A1 vystřelí na koš z pole a střela je neúspěšná. Hráč B2 míč doskočí a přihraje ho spoluhráči 
B4, který má jednu nohu za čarou 6,75 a druhou nohu má na čáře. Začne driblovat a vstřelí koš. 
Výklad:  
Koš neplatí. Jedná se o přestupek družstva B. Míč je předán ke vhazování na prodloužené čáry 
TH pro družstvo A. 
 
Příklad 2: 
Hráč A1 vystřelí na koš z pole a střela je neúspěšná. Hráč B2 míč doskočí a přihraje ho spoluhráči 
B4, který má jednu nohu za čarou 6,75 a druhou nohu má na čáře. Začne driblovat a vystřelí na 
koš. Střelba je neúspěšná. 
Výklad: 
Pokračuje se dále, družstvo B má stále šanci dostat míč za čáru 6,75m. Rozhodčí slovně upozorní 
družstvo B na to, že se ještě nedostal za čáru 6,75m. 
 
Příklad 3: 
Hráči A2 jsou odpískány kroky. Družstvo B bude vhazovat z kteréhokoliv místa za koncovou, či 
postranní čarou. Míč je přihrán spoluhráči družstva B pod koš, který následně vystřelí na koš. 
Výklad: 
Jedná se o přestupek. Nebylo dodrženo pravidlo jedné přihrávky (pravidlo 7.4). Vhazování bude 
provedeno družstvem A v místě nejblíže přestupku. 
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Příklad 4: 
Družstvo A má míč pod kontrolou, když je odpískán faul nebo přestupek některého z hráčů 
družstva B. Míč je předán ke vhazování hráči A3, který přihraje míč na svého spoluhráče A2 pod 
koš. Ten následně vystřelí a dá koš. 
Výklad: 
Koš platí, protože po odpískání přestupku nebo chyby pokračovalo vhazováním družstvo A, které 
mělo míč pod kontrolou před zapískáním.  

 
Pravidlo 11 Nedohrání utkání pro malý počet hráčů 
 
11.1 Klesne-li počet hráčů jednoho družstva vinou zranění hráče na jedné straně pod tři, dané 
období na tomto koši nepokračuje a soupeř v něm vyhrává poměrem 2:0 na body.  V případě 
druhé nesportovní, technické chyby či jejich kombinace může za diskvalifikovaného hráče 
nastoupit náhradník, pokud však tým nemá dostatek hráčů, končí utkání na tomto koši skrečí a tím 
se nehraje prodloužení ani v případě, že na druhém koši stejný tým zvítězí! 
 
Příklad 1: 
Družstvo B přijede na utkání s 6 hráči. V prvním utkání se hráč B1 zraní a nemůže nastoupit do 
utkání 3 x 3. 
Výklad: 
Utkání 3 x 3 se hraje pouze na jeden koš. Na druhém koši se zapíší výsledky 2:0 pro družstvo A. 
Pokud družstvo B vyhraje na koši, kde se hraje, v žádném případě se nehraje prodloužení.  
 
 

Zápis 3x3 
 

Do kolonek „body po období“ se vyplňuje pouze stav 2:0, 0:2 nebo 1:1, nikoliv skutečně dosažený 

stav bodů.  

Kolonku „konečný výsledek“ rozhodčí nevyplňují, vyplňuje STK. 
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