Informace pro rozhodčí k prodloužení 3 na 3
sezóna 2017 / 2018

a) základní nastavení
Prodloužení 3 na 3 o délce 5 minut se hraje pouze v základní části soutěží:
-

Tipsport Superliga,

-

1. liga mužů

-

Národní liga

-

KB liga juniorů

b) postup při vyloučení
V případě vyloučení v prodloužení 3 na 3 nebo přenesení trestu z normální hrací doby do prodloužení 3 na 3 hraje nepotrestané družstvo
s hráčem (hráči) v poli navíc.
V případě, že je přesilová hra využita utkání končí vítězstvím družstva, které vstřelilo branku
branku.
V případě, že není přesilová hra využita, tak se potrestaný hráč vrací okamžitě po uplynutí trestu do hry a do nejbližšího přerušení se
pokračuje ve vyšším počtu hráčů (4 na 4, 5 na 5). V nejbližším
jbližším přerušení rozhodčí okamžitě přeruší hru trojitým hvizdem a družstva mají
povinnost vrátit počet hráčů do stavu 3 na 3. Poté se bude pokračovat podle důvodu přerušení hry.

c) názorné příklady
Příklad 1
Základní hrací doba skončila remízou, družstvo A má na trestné lavici potrestaného hráče, kterému zbývá 40 vteřin do konce trestu.
tr
V prodloužení tedy hráč družstva A sedí dále na trestné lavici a družstvo A nastupuje ve 3 hráčích. Družstvo B nastupuje ve 4 hráčích
(přesilovka 4 na 3). Pokud družstvo B nevyužije přesilovku, tak se ve 40 vteřině prodloužení vrací hráč družstva A do hry a pokračuje
p
se ve hře
4 na 4 do nejbližšího přerušení. Jakmile toto přerušení nastane, tak jsou družstva povinna vrátit se do počtu 3 na 3, rozhodčí jim to umožní
zastavením hry trojitým hvizdem. Jakmile
akmile jsou všichni připraveni ke hře, tak nechá rozehrát podle předchozího důvodu přerušení.
Pozor – hráči si nemusí v „zápalu boje“ uvědomit, že je třeba upravit počet hráčů na hřišt
hřišti,i, je tedy třeba pískat trojitý hvizd rychle po
přerušení. Pokud by hráči stihli rychle rozehrát, je třeba přesto hru přerušit, nechat upravit počet hráčů na hřišti a zahájit
zaháji znovu hru podle
původního přerušení.
Příklad 2
Základní hrací doba skončila remízou,
ou, družstvo A má na trestné lavici potrestaného hráče, kterému zbývá 40 vteřin do konce trestu.
V prodloužení tedy hráč družstva A sedí dále na trestné lavici a družstvo A nastupuje ve 3 hráčích. Družstvo B nastupuje ve 4 hráčích
h
(přesilovka 4 na 3). Po 10 vteřinách prodloužení je vyloučen další hráč družstva A, který usedá na trestnou lavici. Družstvo B posílá do hry
pátého hráče a pokračuje se tedy 5 na 3. Pokud družstvo B nevyužije přesilovku, tak se ve 40 vteřině prodloužení vrací hráč družstva
d
A do hry
a pokračuje se ve hře 5 na 4 do nejbližšího přerušení. V nejbližším přerušení jsou pak družstva povinna snížit počty hráčů na 4 na 3 (na
trestné lavici sedí už pouze 1 hráč družstva A). Dále se postupuje obdobně jako v příkladu 1.
Příklad 3:
Základní hrací
cí doba skončila remízou, družstvo A má na trestné lavici potrestaného hráče, kterému zbývá 40 vteřin do konce trestu.
V prodloužení tedy hráč družstva A sedí dále na trestné lavici a družstvo A nastupuje ve 3 hráčích. Družstvo B nastupuje ve 4 hráčích
h
(přesilovka
esilovka 4 na 3). Po 20 vteřinách prodloužení je vyloučen hráč družstva B a usedá na trestnou lavici. Obě družstva mají vyloučen
vylou
stejný
počet hráčů. Družstvo B stahuje ze hry svého čtvrtého hráče a pokračuje se tedy 3 na 3. Ve 40 vteřině prodloužení se vrací
vra hráč družstva A do
hry a pokračuje ve hře 4 na 3. Počet hráčů na hřišti (4 na 3) je v tento moment správný (na trestné lavici sedí již pouze hráč družstva B) a není
důvod po předchozím návratu hráče družstva A jakkoliv přerušovat hru.
Upozornění na taktický prvek: Pokud družstvo získá míček v prodloužení 3 na 3 pod kontrolu, tak někdy sáhne k odvolání gólmana, aby
získalo výhodu počtu hráčů v poli. Buďte na tuto taktickou variantu připraveni. Družstvu to žádné pravidlo nezakazuje ani v prodloužení.

