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Případ 1

První rozhodčí dal zapískáním pokyn na podání. Střídající hráč vstoupil do 
zóny střídání k postranní čáře. Zapisovatel nestiskl bzučák, hra se 
nezastavila a hráč, který měl být střídaný, nešel k prostoru, kde se střídá.

Reakce rozhodčích :       zamítnou žádost o střídání, nezastaví hru

Hráč :                              vrátí se na lavičku

Důsledky :                      neoprávněná žádost, zápis do zápisu o utkání
po skončení rozehry



Případ 2

První rozhodčí dal zapískáním pokyn na podání. Střídající hráč si uvědomil, 
že by vstoupil do zóny střídání pozdě a do zóny střídání nevstoupil. 
Zapisovatel ale stiskl bzučák. Hra se nezastavila a hráč, který měl být 
střídaný, nešel k prostoru, kde se střídá.

Reakce rozhodčích :       nezastaví hru

Hráč :                              zůstane na lavičce

Důsledky :                      protože nedošlo k žádosti nemůže se se tato 
situace považovat za neoprávněnou žádost



Případ 3

První rozhodčí dal zapískáním pokyn na podání. Střídající hráč si uvědomil, 
že by vstoupil do zóny střídání pozdě a do zóny střídání nevstoupil. 
Zapisovatel ale stiskl bzučák. Hra se nezastavila a hráč, který měl být 
střídaný, šel k prostoru, kde se střídá.

Reakce rozhodčích :       zastaví hru, nový míč

Hráč :                              zůstane na lavičce

Důsledky :                      ačkoliv nedošlo k žádosti, střídající družstvo 
zastavilo rozehru : ZDRŽOVÁNÍ



Případ 4

První rozhodčí dal zapískáním pokyn na podání a trenér stiskl bzučák, kvůli 
TO, ale bez smluveného znamení rukama. Hra se nezastavila.

Reakce rozhodčích :       nezastaví rozehru

Hráč :                              není TO

Důsledky :                      nedošlo k žádosti o TO, protože hra se nezastavila, 
nedošlo tudíž ani k neoprávněné žádosti ani ke zdržení



Případ 5

První rozhodčí dal zapískáním pokyn na podání a trenér stiskl bzučák, kvůli 
TO, ale bez smluveného znamení rukama. Hra se zastavila, protože hráči 
začali odcházet ze hřiště.

Reakce rozhodčích :       zastaví rozehru, udělí a zapíší sankci, nový míč

Hráč :                              není TO

Důsledky :                      ačkoliv nedošlo k žádosti, ale protože hra se zastavila
je toto považováno jako ZDRŽOVÁNÍ



Případ 6

První rozhodčí dal zapískáním pokyn na podání a trenér stiskl bzučák a 
ukázal smluvené znamení rukama pro TO. Hra se nezastavila.

Reakce rozhodčích :       nezastaví rozehru

Hráč :                              není TO

Důsledky :                      neoprávněná žádost, zápis do zápisu o utkání
po skončení rozehry



Případ 7

První rozhodčí dal zapískáním pokyn na podání a trenér stiskl bzučák a 
ukázal smluvené znamení rukama pro TO. Hra se zastavila, protože hráči 
začali odcházet ze hřiště.

Reakce rozhodčích :       zastaví rozehru, zamítnou žádost o TO, udělí sankci, 
nový míč

Hráč :                              není TO

Důsledky :                      uskutečnila se neoprávněná žádost, ale protože se hra
zastavila je toto považováno za ZDRŽOVÁNÍ


