Stručný přehled pravidel ČBF 3x3 Platí od 1. 1. 2019
1. Hřiště a míč:
Oficiální hřiště je 15 m široké a 11 m dlouhé.
Pro ženy i muže a všechny věkové kategorie se používá oficiální míč FIBA 3x3 (velikosti 6“).
2. Soupiska družstva:
Na soupisce družstva musí vedoucí družstva a čtyři hráči (tři na hřišti a jeden náhradník).
Poznámka: Na oficiálních soutěžích může začít utkání vždy minimálně se třemi hráči na hřišti.
3. Rozhodčí:
Jeden nebo dva rozhodčí na hřišti. Dva pomocní rozhodčí u stolku, zapisovatel a časoměřič.
4. Oddechový čas:
Jeden na utkání pro každé družstvo v délce 30 sekund, který si vyžádá hráč při mrtvém míči. Možné televizní oddechové
časy při prvním mrtvém míči v hrací době po 06:59 a 03:59.
5. První držení míče:
Po vyhraném losování mincí si družstvo vybere první držení míče na začátku utkání nebo prodloužení.
6. Dosažené body:
Koš uvnitř oblouku se počítá za jeden bod. Koš z pole vně oblouku, se počítá za dva body.
7. Hrací doba a limit skóre:
Hraje se 1x10 minut čistého času, nebo dosažení 21 bodů. Pokud se utkání hraje na hrubý čas, jsou limity:
10 minut nebo dosažení10 bodů, 15 minut nebo dosažení 15 bodů, 21 minut nebo dosažení 21 bodů.
8. Prodloužení:
Vyhraje družstvo, které v prodloužení první dosáhne dvou bodů.
9. Čas na střelbu:
Družstvo má limit 12 sekund. Pokud se neměří čas na střelbu, rozhodčí varuje družstvo, že zdržuje (Stalling) a odpočítává
posledních pět sekund.
10. Trestné hody:
Jeden trestný hod, faul při střelbě uvnitř oblouku, dva trestné hody, faul při střelbě za obloukem. Jeden trestný hod po
faulu při úspěšném koši ze hry. Technická chyba jeden trestný hod. První nesportovní chyba dva trestné hody bez držení
míče, druhá dva trestné hody a držení míče.
11. Limity chyb družstva a hráčů:
Družstvo má limit 6 chyb hráčů na hřišti, další 7., 8., 9. se trestá dvěma trestnými hody. Desátá a každá další chyba hráče
na hřišti se trestá dvěma trestnými hody + držení míče. Nesportovní a diskvalifikační chyba se počítá jako 2 chyby
družstva. Hráčům se evidují pouze jejich nesportovní chyby. Hráč je po dvou nesportovních chybách diskvalifikován.
12. Držení míče po úspěšném koši:
Družstvo, které dostane koš, pokud získá držení míče v oblouku pod košem, nesmí v něm být bráněno.
13. Držení míče a možnost dát koš:
- Při mrtvém míči (rozhodčí zapíská), získá družstvo držení míče po výměně míče za obloukem.
- Při úspěšném doskoku, nebo získání míče obranou, musí být míč vyvezen za oblouk.
- Při situaci rozskoku získá držení míče bránící družstvo, po výměně míče za obloukem.
14. Střídání:
Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, když je míč mrtvý, ale před získání kontroly míče. Náhradník může vstoupit
do hřiště, za koncovou čarou, až po doteku se střídajícím hráčem. Střídání nevyžaduje žádnou akci rozhodčích na hřišti,
ani pomocných rozhodčích u stolku.
15. Poznámky:
15.1 Hráč je za obloukem, když vykročí za oblouk a nedotýká se hřiště uvnitř oblouku, ani čáry oblouku.
15.2 Oficiální pravidla FIBA platí pro všechny situace, které nejsou výše uvedeny.
15.3 Pravidla pro nasazení družstev do turnaje, ztráty klasifikačních bodů v turnajích, bodové hodnocení v tour, postup
při protestech a diskvalifikacích, je stanoven v úplné verzi pravidel FIBA 3x3, verze 2019.

