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Povinnosti pomocných rozhodcov súvisiace zo zmenami
v pravidlách basketbalu 2018
Časomerač
• ak je koncom obdobia odpískaná osobná chyba s nasledujúcimi trestnými hodmi,
meranie prestávky začína až po realizácií posledného trestného hodu
• upozorní rozhodcov, že zostávajúci čas do začiatku 1. a 3. štvrtiny je 3:00 a 1:30 min,
potom prvý rozhodca zapíska
• 30 sekúnd pred začiatkom 2. a 4. štvrtiny a každého predĺženia nechá zaznieť
zvukový signál
Operátor hodín hodu na kôš
• nastavenie limitu 14 sekúnd, pokiaľ loptu doskočí útočiaci hráč
Zapisovateľ
• družstvá poskytnú zoznam hráčov s číslami a menami trénerov 40 minút pred
stretnutím
• zapisovateľ píše 1. a 3. štvrtinu červenou farbou, 2. a 4. štvrtinu modrou farbou. V
predĺžení použije rovnakú farbu ako v 4. štvrtine.
• ak je družstvo bez trénera, bude do kolónky tréner zapísaný kapitán družstva vrátane
označenia CAP
• oddychový čas: iba dva v posledných dvoch minútach druhého polčasu (ak si do
času 2:00 nezobral žiaden, prvé políčko sa vyškrtne)
• hráč po obdržaní 2 TCH, 2 UF alebo kombinácií 1 TCH a 1 UF je diskvalifikovaný do
konca stretnutia, v zápise za poslednou chybou bude uvedené GD
• tréner obdrží TCH typu C iba za svoje nešportové chovanie, všetky ostatné TCH sú
typu B
• ak je tréner diskvalifikovaný (2 TCH typu C alebo 3 TCH (3 x B alebo 1 x C)) je v
zápise znova uvedené GD
• ak obdrží hrajúci tréner TCH proti jeho osobe (typ C) a technickú alebo
nešportovú chybu ako hráč, je diskvalifikovaný do konca stretnutia a v zápise
je uvedené GD (aj u hráča aj trénera)
• ak je diskvalifikujúca chyba udelená členovi lavičky, zapíše sa trénerovi ako TCH
typu B, ale s dolným indexom 2 TH. Po týchto 2 TH bude nasledovať vhadzovanie na
predĺženej stredovej čiare oproti stolíku zapisovateľa (platí aj pre šarvátky)
• ihneď po zaznení signálu ukončujúceho stretnutia zapíše na začiatok kolónky 'Podpis
kapitána v prípade protestu' presný koniec stretnutia v tvare HH:MM
Všetci pomocní rozhodcovia
• po konci stretnutia sa za svoje mená podpíšu

