Směr rozehrávání

Rozhodčí zvedne paži do směru, kterým se bude rozehrávat.

Změna zóny po dvou koších – bod 5.6.

Rozhodčí dělá krouživý pohyb paží se vztyčeným ukazováčkem nad hlavou.

Oddechový čas – bod 5.8.

K indikaci povolení oddechového času udělá rozhodčí „T“ pomocí obou rukou.

Střídání hráčů - bod 5.9.

Rozhodčí zvedne ruce nad hlavu a se vztyčenými ukazováčky směřujícími proti
sobě pohybuje rukama střídavě dopředu-dozadu.

Běžet s míčem – bod 6.1.

Rozhodčí pokrčí ruce, dá je před sebe a provede rotační pohyb (tzv. „mlýnek“)

Střelba z bráněné pozice – bod 6.3.

Rozhodčí vztyčí paži jako při bránění střely.

Střelba po „odříznutí“ druhým útočníkem – bod 6.4.

Rozhodčí zkříží před sebou pokrčené paže s napnutými dlaněmi.

Předat míč spoluhráči – bod 6.5.

Rozhodčí pokrčí před sebou roztažené paže (jako by držel míč) a naznačí pomocí
rotačního pohybu předání míče druhému hráči.

Úmyslné dotknutí míče nohou nebo chodidlem – bod 6.7.

Rozhodčí se dotkne nohy pod kolenem jednou rukou.

Ovlivňování střely hýbáním stojanem koše,
držet se stojanu koše při skoku, běhu – bod 6.8.

Rozhodčí doběhne ke stojanu a přidrží se ho.

Zbytečné zdržovat hru – bod 6.9.

Rozhodčí ukáže prstem na své hodinky.

Vyrážet, tahat nebo brát míč ze soupeřových rukou
– bod 6.11.

Rozhodčí zvedne jednu ruku s otevřenou dlaní směrem nahoru a druhou rukou
provede smýkavý pohyb přes tuto ruku směrem od svého těla.

Nepřiměřené bránění protihráče – bod 6.11.

Blokování ruky: Rozhodčí předpaží jednu ruku a druhou se chytne první za
předloktí a naznačí pohyb směrem dolů.

Nepřiměřené bránění protihráče – bod 6.11.

Rozhodčí pokrčí obě paže před tělem s dlaněmi roztaženými směrem k tělu a
naznačí pohyb jako když se objímá s druhou osobou.

Nepřiměřené bránění protihráče – bod 6.11.

Udeření hráče na tělo: Rozhodčí se jednou rukou dotkne hrudi a druhou rukou
namíří směrem k provinivšímu (faulujícímu) hráči.

Strkat, držet nebo zadržovat soupeře – bod 6.12.

Strkání: Rozhodčí pokrčí obě paže před sebe dá dlaně dopředu a oběma pažemi
naznačí pohyb dopředu.

Strkat, držet nebo zadržovat soupeře – bod 6.12.

Zadržování, držení: Rozhodčí napne obě paže, široce se rozpaží,dlaněmi směřují
s mírným sklonem k zemi vzad.

Hrát nebezpečně – bod 6.13.

Rozhodčí zatne pěst a provede pohyb směrem k druhé roztažené dlani.

Hra mimo hrací pásmo, míč mimo hřiště (míč v autu) –
bod 6.14. a 6.15.

Rozhodčí napnutou dlaní pohybuje po čáře směrem vpřed a vzad.

Signalizace resetování času 25 vteřin v útočné zóně –
bod 6.16.d

Rozhodčí zdvyženou pěstí signalizuje okamžitě po střele, že se míč dotkl plastové
obroučky a že čas má být znovu nastaven na 25 vteřin.

Re-start – bod 7.1.b

Rozhodčí ukáže místo rozehrávání (re-startu) a s druhou rukou ukáže směr,
kterým se bude rozehrávat.

Volný hod – bod 7.1.c

Pravidlo 4 vteřin - rozhodčí zvedne nataženou paži se čtyřmi nataženými prsty
směrem vzhůru:
- při rozehrání – takto rozhodčí oznamuje, že během následujících čtyř vteřin má
v úmyslu zahájit hru
- po rozehrání – bylo porušeno toto pravidlo pro příliš dlouhé otálení
s rozehrávkou

Volný hod - bod 7.1.c

Rozhodčí zvedne ruku s otevřenou dlaní a ukáže místo přestupku. Signálu musí
předcházet signál, který přestupek specifikuje.

Penalta – bod 7.1.d

Přímá penalta - rozhodčí provede výrazný pohyb nataženou paží s nataženým
ukazováčkem směrem k místu rozehrání penalty a současně silně zapíská.

Opakovaná penalta

Penalta z důvodu opakovaného přestupku - rozhodčí opět provede výrazný pohyb
nataženou paží s nataženým ukazováčkem směrem k místu rozehrání penalty,
zatímco je druhá paže pokrčena se vztyčenýma dvěma prsty směrem vzhůru.

Volný hod – bod 7.4.

Pravidlo nedodržení vzdálenosti 2,5 m při rozehrání - rozhodčí pokrčí paže před
tělem s napnutými dlaněmi směrem k sobě a provede pohyb rukou směrem k
sobě. Tento signál se také používá i při rozehrání penalty, kdy hráč poruší 2,5 m
před tím, než míč opustil ruce hráče, který penaltu provádí.–

