
Pravidla Havlovického streetbalu – dospělá a žákovská kategorie 
 
Hrací doba 
Hrací čas jednoho zápasu je 10 minut, v případě, že jedno z družstev dosáhne 16 bodů, je předčasně ukončeno. Finále se 
hraje do 16 bodů bez časového omezení. 
 
Body  
Pokud hráč dosáhne koš při střelbě za hranicí trojbodového pokusu, je v Havlovickém streetballu počítán za 2 body.  Koš, 
který je dosažen z bližší vzdálenosti je počítán za 1 bod. 
 
Fauly a přestupky 
Žákovské kategorii přihlíží rozhodčí. Každému hráči (hráčce) jsou povoleny pouze 4 osobní chyby. Poté následuje povinné 
střídání. Družstvo může dohrávat v minimálním počtu – 2.  
V kategoriích nad 15 let se postupuje takto: Faul hlásí vždy faulovaný hráč. Faul musí být nahlášen včas. Pokud si 
faulovaný hráč ponechá výhodu a faul nehlásí, nemůže jej nahlásit se zpožděním až podle toho jestli vstřelil koš nebo ne. 
Pokud je hráč faulovaný při střelbě a padne koš, tak samozřejmě platí a míč má soupeř. V případě, že koš nepadne, má 
poškozené družstvo míč a rozehrává z autu (na šestky se nehraje). 
 
Přestupky 
Přestupky jako jsou kroky, přerušovaný driblink, míč v zázemí apod. Platí a jsou posuzovány jako v basketbale. Protože 
v kategoriích nad 15 let nezasahují do hry rozhodčí, dohlížejí na dodržování pravidel všichni zúčastnění, na kterých je aby se 
dohodli. Každý zápas je sledován tzv. pozorovatelem. To znamená, že případné sporné momenty a statistické údaje řeší 
pozorovatel, který je nominován pořadateli. Většinou je to hráč jiného družstva.  
 



Pozorovatel 
Pozorovatel sleduje hru. V případě hrubého porušování pravidel či projevu nesportovního chování má právo odebrat 
problémovému družstvu míč či  vyloučit hráče do konce utkání. Pokud dojde k úmyslnému likvidačnímu faulu nebo 
fyzickému konfliktu má právo viníka zcela vyloučit z turnaje.  
 
Volná přihrávka 
Pouze první nahrávka po koši je vždy volná (tzn. nebrání se). V ostatních případech se již normálně brání. 
 
Útok a obrana 
Získá-li bránící družstvo míč, musí jej dopravit nejprve za čáru basketbalového trojbodového pokusu  a teprve tímto 
okamžikem se z něho stává družstvo útočící. Pokud bránící tým vstřelí po získání míče koš, aniž by se dostal za žlutou čáru, 
koš není uznán a míč musí být rozehrán znovu. 
 
Střídání 
Je povoleno pouze při přerušení hry. 
 
Herní systém  
Podle počtu přihlášených družstev. 
 
Míč  
Hraje se basketbalovým (streetballovým) míčem. 
 
Myšlenka „fair play“  
Tento turnaj se koná pro radost ze hry všech přítomných hráčů a diváků. V případě, že by někdo z hráčů chtěl překazit 
naplnění této myšlenky, jsme připraveni se s  ním rozloučit. Pokud podobnou strategii bude vyznávat celé družstvo, bude 
vyloučeno a výsledky budou anulovány. Startovné se nevrací. Závěrečný výrok má ředitel turnaje po dohodě s hlavním 
rozhodčím. 
 



Hráči 
Pokud hráč fyzicky nenastoupí alespoň v jednom kvalifikačním zápase základní skupiny, nemůže nastoupit v dalších 
vyřazovacích bojích. 
 
Platí absolutní zákaz smečování a věšení se na koš, na konstrukci či na síťku. Odpovědnost za škodu na zařízení koše je 
při porušení tohoto zákazu na straně provinivšího se hráče. 
 


