VÉDEKEZÉSRE ÉS TÁMADÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
U13-U14
Emberfogás
A támadó és védő játékos párok rendezett védekezés esetén bármely pillanatban felismerhetők, a párok a
támadó játékos helyváltoztatása esetén is azonosak maradnak, megengedve a szabályos besegítő védekezés
esetét.
Területvédekezés
Olyan védekezés, ami nem felel meg az emberfogás követelményeinek különösen, amikor a védő játékos a
játéktér egy felismerhető területén folytatja a védekezést, és e területén kívül nem követi a területét elhagyó
támadó játékost, vagy elfoglal egy védő területet, anélkül, hogy ott védőtávolságon belül támadó játékos
található lenne.
Védőtávolság
Labdás támadó játékos védése esetén
Az a távolság, ami a támadó játékostól számítva a védő játékos kartávolságánál nem nagyobb.
Labda nélküli támadó játékos védése esetén
Az a távolság, amely esetén az emberfogás jellemzői felismerhetők.

Védekezésre vonatkozó szabályok:



A mérkőzések teljes ideje alatt az emberfogásos védekezés kötelező, a hárompontos vonalon belül
védőtávolságot kell fenntartani.
A területvédekezés egyetlen formája sem megengedett.

Büntetés
A védekezési szabályok megsértése esetén első alkalommal a csapatot az edzője útján figyelmeztetni kell,
majd második és harmadik esetben az edző ellen „B” jelű technikai hibát kell ítélni. Minden további esetben
a technikai hibát meg kell ítélni az edző ellen, a büntetését végre kell hajtani, azonban a jegyzőkönyvbe azt
nem kell bejegyezni, azonban az esetről a VB elnöknek és a mérkőzés első játékvezetőjének jelentést kell
tennie. A jelentés alapján a vétkes sportszervezet a díjfizetési szabályzatban meghatározott pótdíj
megfizetésére köteles.
A védekezési szabályok megsértésének megítélése a játékvezetők feladata. Szükség esetén egyeztethetnek a
VB elnökkel.

U11, U12
Emberfogás
A támadó és védő játékos párok rendezett védekezés esetén bármely pillanatban felismerhetők, a párok a
támadó játékos helyváltoztatása esetén is azonosak maradnak, megengedve a szabályos besegítő védekezés
esetét.
Területvédekezés
Olyan védekezés, ami nem felel meg az emberfogás követelményeinek különösen, amikor a védő játékos a
játéktér egy felismerhető területén folytatja a védekezést, és e területén kívül nem követi a területét elhagyó
támadó játékost, vagy elfoglal egy védő területet, anélkül, hogy ott védőtávolságon belül támadó játékos
található lenne.
Védőtávolság
Labdás támadó játékos védése esetén
Az a távolság, ami a támadó játékostól számítva a védő játékos kartávolságánál nem nagyobb.
Labda nélküli támadó játékos védése esetén
Az a távolság, amely esetén az emberfogás jellemzői felismerhetők.
Besegítő védekezés
Besegítő védekezésnek nevezzük, ha a labdát birtokló játékos labdavezetéssel az őt védő játékos mellé ér
(megveri a védőjét), s ezután egy másik védőjátékos veszi át a védését. A besegítő védő játékosnak a saját
támadó játékosáról védőtávolságból kell indulnia, majd a labdás támadó játékos megállítása után vissza kell
térnie a saját támadó játékosa mellé vagy a védő játékosoknak támadó játékost kell cserélniük.
Csapdázás
Csapdázásnak nevezzük, ha egy támadó játékoson egynél több védő játékos védekezik, ide nem értve a
szabályos besegítő védekezést.
Izoláció
Izolációnak nevezzük, ha rendezett védekezés esetén a támadó csapat egy vagy több labda nélküli játékosát
passzívan kivonja a támadásból, amellyel a besegítő védekezést megnehezíti vagy lehetetlenné teszi.

Védekezésre vonatkozó szabályok:





A mérkőzések teljes ideje alatt az emberfogásos védekezés kötelező, a hárompontos vonalon belül
védőtávolságot kell fenntartani.
A csapdázás alkalmazása a pálya egyik pontján sem megengedett.
A területvédekezés egyetlen formája sem megengedett.
A besegítő védekezés megengedett.

Büntetés
A védekezési szabályok megsértése esetén első alkalommal a csapatot az edzője útján figyelmeztetni kell,
majd második és harmadik esetben az edző ellen „B” jelű technikai hibát kell ítélni. Minden további esetben
a technikai hibát meg kell ítélni az edző ellen, a büntetését végre kell hajtani, azonban a jegyzőkönyvbe azt
nem kell bejegyezni, azonban az esetről a VB elnöknek és a mérkőzés első játékvezetőjének jelentést kell
tennie. A jelentés alapján a vétkes sportszervezet a díjfizetési szabályzatban meghatározott pótdíj
megfizetésére köteles.
A védekezési szabályok megsértésének megítélése a játékvezetők feladata. Szükség esetén egyeztethetnek a
VB elnökkel.

Támadásra vonatkozó szabályok:




Az elzárás semmilyen formája sem megengedett (labdás elzárások, „hand off”, üres elzárások, burkolt
elzárások [támadók egymást keresztező mozgásai, amik a védők szabályos mozgását akadályozzák]).
Az izoláció semmilyen formája sem megengedett.
A pálya bármely pontjáról elért kosár kettő pontot ér. (Nincs hárompontos kosár.)

Büntetés
A támadásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a támadó csapat elveszíti a labda birtoklás jogát. A
játék az ellenfél határvonali bedobásával folytatódik.
A támadásra vonatkozó szabályok megsértésének megítélése a játékvezetők feladata.

