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Aké sú rozmery basketbalového ihriska pre hlavné súťaže FIBA ? 

V akej výške od zeme sú obruče basketbalových košov ? 

Aká je šírka čiar basketbalového ihriska? 

Aká je vzdialenosť polomeru oblúka, ktorý vyznačuje trojbodové územie od stredu obruče? 

Ako musia mať upravené dresy hráči mužského pohlavia počas stretnutia ? 

Z akých častí pozostáva basketbalový zápas ? 

Čím sa začína basketbalový zápas ? 

Kto rozhoduje basketbalový zápas ? 

Čo znamenajú rôzne signalizácie rozhodcu ? 

Kedy môže hráč ktoréhokoľvek družstva striedať ? 

Koľko hráčov jedného družstva môže naraz striedať ? 

Čo musí spraviť striedajúci hráč pred príchodom na ihrisko ? 

Kedy sa zastavujú hodiny hry ? 

Čo nasleduje ak lopta uviazne medzi obručou a doskou ? 

Čo nasleduje ak sa hráč dopustí 5. osobnej chyby ? 

Čo nasleduje ak je stav zápasu po uplynutí hracieho času 4. štvrtiny nerozhodný ? 

Čo nasleduje ak útočník odrážajúci sa spred poloblúka po úspešnej streľbe dopadne na obrancu 

stojaceho pred/v územím bez prerážania ? 

Čo nasleduje ak bol hráč úspešný pri streľbe z dvojbodového územia a bol pri tom faulovaný ? 

Čo nasleduje, ak sa hráč dopustí piatich osobných chýb?  

Čo nasleduje, ak lopta uviazne medzi obručou a doskou ? 

Čo nasleduje, ak hráč družstva A prihrá loptu tak, že sa odrazí od rozhodcu stojaceho mimo ihriska 

späť do ihriska ? 

Čo nasleduje, keď družstvo porušilo pravidlo 5 sekúnd pri vhadzovaní spoza postrannej čiary? 

Čo nasleduje, ak sa zápas skončí nerozhodne ? 

Hráčovi pri chytaní prihrávky lopta náhodne vypadne z rúk, a potom začne driblovať. Čo nasleduje ? 

Aký najmenší počet hráčov jedného družstva môže dohrávať stretnutie ? 

Hráč družstva A bol faulovaný pri driblingu. Bola to 5. osobná chyba družstva B v štvrtine. Ako 

bude hra pokračovať ? 

Hráč pri neúspešnej streľbe z dvojbodového územia bol faulovaný. Bola to 3. osobná chyba družstva 

súpera v štvrtine. Čo nasleduje (ú) ? 

Koľko krokov môže urobiť hráč pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary môže urobiť pred 

vhodením lopty do ihriska ? 



Hráčovi pri chytaní prihrávky lopta náhodne vypadne z rúk. Čo nasleduje ak potom začne driblovať ? 

Hráč pri neúspešnej streľbe z dvojbodového územia bol faulovaný. Bola to 5. osobná chyba družstva 

súpera v štvrtine. Čo nasleduje ? 

Hráč pri neúspešnej streľbe z trojbodového územia bol faulovaný. Bola to 5. osobná chyba družstva 

súpera v štvrtine. Koľko trestných hodov bude hádzať faulovaný hráč ? 

Hráč družstva A hodil úmyselne loptu do hráča družstva B. Lopta sa odrazila do zázemia. Ako bude 

hra pokračovať ? 

Hráč družstva A fauloval driblujúceho hráča družstva B. Bola to 7. /4., 5.../osobná chyba družstva 

A v štvrtine. Ako bude hra bude pokračovať ? 

Čo môže urobiť hráč, ktorý vhadzuje loptu spoza koncovej čiary (po koši) ? 

Čo nesmie urobiť hráč družstva, ktoré má loptu pod kontrolou v prednej polovici ihriska ?  

Koľko času má útočiace družstvo po získaní kontroly nad loptou na zahranie lopty zo zadnej na 

prednú polovicu ihriska ? 

Do koľkých sekúnd pri vhadzovaní spoza postrannej čiary musí útočník vhodiť loptu do hry ? 

Koľko sekúnd môže hráč družstva, ktoré má loptu pod kontrolou zostať v súperovom vymedzenom 

území ? 

Trestný hod sa musí vykonať do koľkých sekúnd ? 

Kedy môžu pri streľbe posledného trestného hodu hráči postavení pozdĺž územia trestného hodu 

(vymedzeného územia) vstúpiť do tohto územia ? 

Kedy môžu po streľbe posledného trestného hodu hráči postavení za trojbodovou čiarou a za 

predĺženou čiarou trestného hodu vstúpiť do dvojbodového územia a územia trestného hodu ? 

Ktoré postavenie hráčov pri hádzaní trestných hodov je povolené ? 

Ktoré postavenie hráčov pri hádzaní trestných hodov nie je povolené ? 

Kedy sa môže hráč hádžuci trestný hod dotknúť čiary trestného hodu alebo ihriska za čiarou 

trestného hodu ? 

Čo nasleduje/ako sa postupuje po situácii vedúcej k rozskoku ? 

Bola odpískaná technickej chyby hrajúcemu hráčovi z družstva A. Čo vykoná družstvo B? 

Koľko oddychových časov si môže vybrať jedno družstvo v 2. polčase, v predĺžení ? 

Ako sa meria čas v posledných 2 minútach stretnutia sa po koši z hry ? 

Ako sa posudzuje náhodný dotyk lopty nohou ? 

Ako sa nastaví meracie zariadenie – ukazovateľ 24 sekúnd, ak bola osobná chyba hráča družstva a na 

útočnej (prednej) polovici ihriska družstva B ? Na ukazovateli 24 sekúnd bolo 8 sekúnd / 17 sekúnd 

do konca útočenia družstva B. 

Ako sa môže pohybovať hráč s loptou, ktorý zastaví svoj pohyb pri driblingu skokom – dopadom 

na obe nohy súčasne (do paralelného postavenia chodidiel) ? 



Ako sa môže pohybovať hráč s loptou, ktorý zastaví svoj pohyb pri driblingu dokročením – 

dopadom na dve doby (do diagonálneho postavenia chodidiel)? 

Keď si tréner vyžiada oddychový čas po obdržanom koši v posledných dvoch minútach zápasu a 

jeho družstvo má mať loptu na vhadzovanie. Odkiaľ bude uskutočnené vhadzovanie? 

Ako sa posudzuje naznačenie hry lakťom smerom k tvárovej časti sa posudzuje ? 

Ako sa posudzuje šmýkanie hráča s loptou po podložke ? 

Kedy musí lopta opustiť ruku pri začiatku driblingu – pri úniku z siesta ? 

Ako sa posudzuje spracovanie lopty vo výskoku po predchádzajúcom odraze z prednej polovice 

ihriska a následný dopad na zadnú polovicu ihriska s loptou v rukách? 

 


