
STREETBALL 

PRAVIDLÁ 
 

1. Pred vlastnou hrou sa obidve družstvá súčasne krátko rozohrajú. Na hraciu plochu 
vstupujú len družstvá, ktoré sú uvedené v hracom pláne. 
 

2. Členovia každého družstva, hlavne kapitán, sa musia o prípadných zmenách informovať 
na výsledkovej tabuli.  
 

3. Vlastná hra prebieha zo získania 11 bodov alebo 15 minút. 
 

4. Každé družstvo si môže v priebehu hry vybrať jeden 60 sekundový oddychový čas. 
 

5. Pred zahájením hry sa rozhodne hodením mince, komu pripadne lopta ako prvému. 
 

6. Každý úspešný hod do koša znamená 1 bod (chlapec), 2 body (dievča). Úspešný hod 
z diaľky, t. j. 6,25 m (podobne ako u trojbodovej čiary pri normálnom basketbale) sa pri 
Streetballe počíta za 2 body (chlapec), 3 body (dievča). Hráč pritom nesmie oboma 
nohami stáť na čiare, ale obidvomi nohami zreteľne za ňou. 
  

7. Po každom vhodení do koša sa mení vlastník lopty. 
 

8. Pri každom faule, alebo ak sa lopta dostane do zámedzia, družstvo protivníka rozohráva 
spoza postrannej čiary. 
 

9. Namiesto obvyklého rozskoku získava v sporných prípadoch loptu brániace družstvo. 
 

10.  Po každej zmene lopty (t. j. strata lopty, neúspešný hod) je potrebné rozohratie za 
medznou čiarou (6,25 m), inak loptu získava protivník. Taktiež body získané z útoku, 
ktorý nesplnil podmienku povinnej rozohrávky, nebudú započítané. 
 

11.  Pred  vhodením do koša sa musia lopty dotknúť najmenej dvaja hráči útočiaceho 
družstva, inak kôš neplatí. 
 

12.  FAULY : 

a/ všetky fauly musí ohlásiť faulujúci alebo faulovaný hráč. Očakáva sa spravodlivý  
prístup, pri ktorom budú obidve družstvá uznávať svoje fauly. 
 

b/ ak je hráč atakovaný a kôš bol vsietený, body sa počítajú a loptu získava útočiace 
družstvo 
 

c/  hrubosti majú za následok vylúčenie obidvoch družstiev. Úmyselné faulovanie sa 
podľa rozhodnutia pozorovateľa trestá voľným hodom s následným predaním lopty 
faulovanému družstvu. Každý úspešný voľný hod sa počíta za jeden bod. Pri dvoch 
úmyselných fauloch u jedného hráča behom hry musí hráč na zvyšok hry opustiť hraciu 
plochu. 
 

13.  Počas hry platí tzv. 30 sekundové pravidlo. Ak sa počas 30 sekúnd neskončí útok 
streľbou, znamená to pre útočiace družstvo stratu lopty. Rozhodnutie prináleží 
pozorovateľovi. 
 

14.  Pozorovateľ ihriska má v sporných prípadoch vždy posledné slovo, avšak nie je 
rozhodcom. Ak pozorovateľ nie je schopný dospieť k rozhodnutiu, rozhoduje sa hodením 
mince. 
 

15.  V sporných prípadoch zastupuje družstvo výhradne kapitán. Ak sa pokračuje v hre, spor 
sa považuje za vyriešený.  
 



16. Neuposlúchnutie pozorovateľa vedie k strate lopty. 
 

17. Družstvo sa skladá zo 6 hráčov, vlastnú hru hrajú 3 hráči. Náhradní hráči môžu byť 
striedaní ľubovoľne často, avšak len pri prerušení hry. 

 

 


