Přehled pravidel FIBA 3x3
Platí od 1.2.2013

Informace
Pro širokou basketbalovou veřejnost je zpracován následující přehled nejdůležitějších pravidel
basketbalu 3x3 – „na jednu stránku“. Přehled má pouze informativní charakter a nenahrazuje
oficiální pravidla. Oficiální pravidla basketbalu FIBA platí pro všechny herní situace, které nejsou
dále specifikovány v pravidlech basketbalu FIBA 3x3.
Chyby / Trestné hody
1.
Za faul (osobní chybu) při střelbě uvnitř oblouku se hází jeden (1) trestný hod. Za faul při
střelbě za obloukem se hází dva (2) trestné hody. Při úspěšné střelbě jeden (1) dodatkový
trestný hod.
2.
Hráč má limit čtyř (4) chyb, pak povinně střídá.
3.
Družstvo má limit (7) chyb, za osmou chybu na nestřílejícího hráče se již hází jeden (1)
trestný hod.
Hřiště a míč
1.
Hřiště má rozměry 15 m (šířka) a 11 m (délka). Na ploše jsou čáry vymezeného území, čára
trestného hodu (5,80 m), dvoubodová čára (6,75 m) a půlkruh proti prorážení pod košem. Ke
hře mohou být použita tradiční basketbalová hřiště.
2.
Muži i ženy používají ve všech kategoriích míč velikosti 6“ (obvod 724 až 737 mm, 510 až
567 g).
Družstvo
1.
Družstvo se skládá ze čtyř (4) hráčů. Tři (3) hráči na hřišti a jeden (1) náhradník.
Hrací doba/vítěz utkání
1.
Základní hrací doba je následující: Jedno (1) hrací období, deset (10) minut čistého času.
2.
Pokud nejsou k dispozici hodiny hry na měření čistého času, stanoví hrubou hrací dobu
pořadatel tj., časový limit a limit bodů v souladu (10 minut/10 bodů, 15 minut/15 bodů, 20
minut/21 bodů)
3.
Vítězí družstvo, které dosáhne limitu bodů, nebo které vede v okamžiku vypršení hrací doby.
4.
Hraje-li se prodloužení, vítězí družstvo, které první dosáhne dvou (2) bodů.
Začátek utkání
1.
Losování mincí určí, které družstvo má výhodu výběru držení míče. Družstvo si může vybrat
první držení míče na začátku utkání, nebo na začátku případného prodloužení.
Body
1.
Koš dosažený z pole uvnitř oblouku (6,75 m), se počítá za (1) bod.
2.
Koš dosažený z pole vně oblouku (6,75 m), se počítá za (2) body.
3.
Koš dosažený z úspěšného trestného hodu, se počítá za (1) bod.
4.
Pokud jsou k dispozici hodin pro střelbu, musí družstvo vystřelit na koš do dvanácti (12)
vteřin.
5.
Pokud hráči nehrají aktivně na koš,rozhodčí varuje družstvo zdržuje (tzv. stalling) a potom
družstvu počítá posledních pět (5) vteřin před střelbou.

Hra s míčem
1.
Družstvo, které dostane koš, získá držení míče pod košem. Bránící družstvo se v tuto chvíli
nesmí dotknout míče, v oblouku proti prorážení pod košem.
2.
Při přestupku nebo chybě, získá družstvo držení míče po výměně míče se soupeřem za
vrcholem oblouku 6,75 m.
3.
Družstvo může vystřelit na koš k dosažení platných bodů po výměně míče za obloukem, nebo
když bez porušení pravidel získá držení míče během útoku soupeře.
4.
Získá-li ale družstvo míč doskokem, po neúspěšné střelbě soupeře, musí jej dopravit
přihrávkou nebo driblinkem za oblouk, aby mohlo vystřelit na koš k dosažení platných bodů.
5.
Hráč je za obloukem, když stojí oběma nohama na hřišti za obloukem a nedotýká se čáry
oblouku.
Oddechové časy / střídání
1.
Každé družstvo má v utkání, tj. včetně prodloužení, nárok na jeden (1) oddechový čas v délce
třiceti (30) vteřin. Hráč na hřišti může zažádat o oddechový čas, když je míč mrtvý.
2.
Hráč může střídat, když je míč mrtvý (tzn. když zapíská rozhodčí, nebo po koši ze hry, či
posledním úspěšném trestném hodu). Střídání se provádí za koncovou čárou naproti koši tak,
že střídající hráč vystoupí z hřiště a dotkne se náhradníka, který poté vstoupí do hřiště.
Střídání může být provedeno pouze za koncovou čarou, naproti koše a není nutný zásah
rozhodčího ani pomocných rozhodčích u stolku.
Postup při protestu
1.
V případě, kdy se družstvo domnívá, že jeho zájmy byly nepříznivě ovlivněny rozhodnutím
rozhodčího, nebo jakoukoliv událostí v průběhu utkání, může podat protest. V tom případě
kapitán podepíše zápis a družstvo musí do 30 minut od skončení utkání podat písemný protest,
se složením podmíněně vratného finančního vkladu.
Pořadí družstev
1.
Při stanovení pořadí družstev jak ve skupinách (tabulkách), tak také v celkovém pořadí
soutěže, pokud družstva mají stejný počet kvalifikačních bodů rozhoduje:
1.1 Větší počet vítězných utkání.
1.2. Výsledek vzájemného utkání.
1.3. Větší počet nastřílených bodů.
Pokud není rozhodnuto ani po třech krocích, rozhoduje o pořadí družstev součet dosažených
bodů hráčů ve světovém rankingu. Hodnotí se ranking nejlepších tří hráčů družstva.
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