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APLIKOVÁNÍ RSBQ 

Aplikace rozhodování při situacích RSBQ (poskytnutí výhody) je velmi složitá, proto 
zasílám další upřesňující vyjádření k tomuto pravidlu.  

Základem aplikace RSBQ je to, že se již nepíská taktický faul (z boku, zezadu, zepředu) 
na hráče, který přechází v protiútoku s míčem směrem ze zadní části hřiště dopředu a 
taková chyba nemá vliv na rychlost, směr a kontrolu míče tohoto hráče. Jakmile dojde 
ke zpomalení, změny směru a ztráty kontroly míče vlivem chyby protihráče, musí být 
vždy zapískána tato chyba, avšak nikoli jako osobní chyba, ale jako nesportovní.  

Je však důležité, v jakém případě je RSBQ aplikována. Kritéria pro aplikování jsou: 
1. Jedná se o zastavení protiútoku při přechodu ze zadní části hřiště dopředu 

(transition). 
2. Jedná se o chybu na hráče s míčem (ať už driblujícího nebo přihrávajícího) se 

snahou zastavit rychlý protiútok. 
3. Kontakt nemá vliv na rychlost, směr a kontrolu míče hráčem s míčem. 

Jestliže jsou splněna výše uvedená kritéria, osobní chyba bránícího hráče je zanedbána. 
Nesmí se ale stát, že hráč vlivem kontaktu spadne, ztratí míč, ztratí rychlost. 

Jestliže jsou splněna kritéria 1 a 2 (faul na hráče s míčem v protiútoku) a kontakt má 
vliv na rychlost, směr a kontrolu míče útočícího hráče, musí být odpískána nesportovní 
chyba. Také je potřeba pískat, pokud hráč s míčem přestane hrát. Zde je však potřeba 
rozlišit, jestli měla taktická chyba vliv na hráče s míčem a ovlivnila ho. Pokud dojde k 
minimálnímu kontaktu (položení ruky na hráče), a on přestane hrát proto, aby se 
pískala chyba, tak byste chybu pískat neměli a je třeba si hlídat přestupek hráče s 
míčem! Je také možné chybu tzv. dopísknout (max do 0,5 – 1 vteřiny), kdy počkáte, jak 
hráč s míčem bude pokračovat. 

Aplikace RSBQ končí ve v momentě, kdy: 

 Se z hráče s míčem, který před tím dribloval, stává střílející hráč. Nezapomeňte, 
že je jedno, jestli se jedná o střelecký pokus nebo spojitý pohyb (dvojtakt)! Zde 
se již vše posuzuje jako chyba na střílejícího hráče! 

 Je ukončen přechod ze zadní části do přední v protiútoku a již jedná o postupný 
útok. V takovém případě neaplikujeme principy RSBQ – nezanedbává se 
kontakt, píská se běžná osobní (nikoli nesportovní) chyba.  

Snažte se aplikování RSBQ posuzovat velmi obezřetně. Nikdy nemůže dojít k tomu, že 
by hráč s míčem byl dán do nevýhody.  
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