
TÍMY 
 

-vždy aspoň jeden BC1 hráč na kurte 
-každý BC1 hráč môže mať vlastého asistenta (na medzinárodnom preteku len 1    asistent na 
tím) 
-zápas má 6 smien, ten, ktorý hádže Jack, musí vždy hádzať aj prvú farebnú loptičku 
- každý hráč nemôže mať vlastný Jack, len 1 Jack na tím 
-môžu sa uskutočniť 2 náhrady, ak sú 2 náhradníci, ale nikdy sa neberie do hry naspäť ten, kto 
bol nahradený, výmena je možná len medzi smenami 
-tréner alebo kapitán si môže pýtať jeden TIME-OUT, čiže maximálne 2 počas hry- jeden pre 
jednu a druhý pre druhú stranu. Pýta sa vždy hneď po skončení smeny. Trvá max.3 minúty (ak 
skončí strana, ktorá si Time out vypýtala, je automaticky koniec Time outu, aj keď by ešte 
ostával čas) a hráči nesmú opustiť plochu kurtu. Vždy ho vyhlásim dosť jasne, aby každý vedel, 
čo sa deje 
-hráči tímu môžu medzi sebou komunikovať len v ich čase, keď sú na rade 
-kapitán môže upozorniť rozhodcu, ak si nevšimne nejaký priestupok 
-čas: 6 minút na smenu pre tím 
-vždy, keď idem na konci merať, spýtam sa kapitánov, či sa chcú ísť pozrieť, aby sa nemeralo 
zbytočne 2-krát 
-rozcvička 2 minúty, každý max. 2 loptičky, pričom náhradník nesmie hádzať, vôbec 
nevstupuje do hry, len v prípade substitúcie 
-na kurte musia ostať vždy aspoň 2 hráči, ak príde niekomu zle počas smeny jeho loptičky sa 
odoberú a považujú sa za „mŕtve.“ Ak odišiel BC1 hráč a náhradník je BC2 a na kurte ostali len 
dvaja BC2 hráči, musia dohrať hru len dvaja, nikdy nesnú byť na kurte 3 BC2 hráči v rámci 1 
teamu. V nasledujúcej smene sa plný počet loptičiek (6) rozdelí spravodlivo medzi zvyšných 
hráčov, t.j. ak ostali 2, má každý 3 loptičky. Ak by prišlo zle ďalšiemu hráčovi, tím prehráva 
zápas 6:0, ak bolo skóre víťaznej strany vyššie, pridelí sa mu toto.                                                                                           
- v prípade diskvalifikácie hráča nesmie vstúpiť miesto neho náhradník, jeho loptičky sú mŕtve 
počas všetkých ďalších smien zápasu. V prípade diskvalifikácie druhého hráča tím prehráva 
zápas 
-ak nejakým nedopatrením zlyhá komunikácia a loptičku odhodia 2 hráči naraz, obe loptičky 
ostávajú platne hodené. Ak by to bol zámer, lebo už nemajú čas, obe sa odoberú. Ak to bolo po 
vypršaní času, obe sa odoberú. 
-pohyb medzi boxami nie je dovolený 
-každý člen tímu, ktorému beží čas môže si gúľať a pripravovať loptičku 
-len hráč, ktorý hádže, nesmie mať ničím priestupok a samozrejme asistent, ak ho ten hráč má 
-k rozhodcovi hovorí len kapitán,  len on môže požiadať o meranie, prípadne protestovať alebo 
upozorniť rozhodcu. Automaticky teda aj podpisuje hárok. 
-ak je to potrebné, môže kapitán pýtať povolenie ísť sa pozrieť do kurtu na stav, resp. 
postavenie loptičiek pre seba alebo toho člena svojho tímu, ktorý ide hádzať (môžu ísť aj obaja 
súčastne).  Teda kapitán môže ísť pozrieť kedykoľvek, ale iný hráč, len keď ide práve hádzať. 
Tretí hráč teamu, ktorý práve nehádže, nesmie ísť do kurtu. Ak potrebuje pomoc, požiada 
rozhodcu, ten môže dať signál čiarovému, asistent nechodí do kurtu. 



 
 PÁRY BC4 

                                     
-hra má 4 zápasy, ten, ktorý hádže Jack, musí hodiť aj prvú farebnú loptičku 
- každý hráč nemôže mať vlastný Jack, len 1 na pár 
-môže sa uskutočniť 1 náhrada,  ale nikdy sa neberie do hry naspäť ten, kto bol nahradený, 
výmena je možná len medzi smenami 
-tréner alebo kapitán si môže pýtať jeden TIME-OUT, čiže maximálne 2 počas hry- jeden pre 
jednu a druhý pre druhú stranu. Pýta sa vždy hneď po skončení smeny. Trvá max.3 minúty a 
hráči nesmú opustiť kurt. 
-do kurtu môže ísť pozrieť  kapitán aj hráč, ak ide práve hádzať, ale až po opýtaní, ak je ich 
farba na rade.Pre spoluhráča pýta povolenie od rozhodcu kapitán, aby sa mohol ísť pozrieť. Ak 
potrebuje pomoc, požiada rozhodcu  
-hráči páru môžu medzi sebou komunikovať len v ich čase, keď sú ne rade 
-kapitán môže upozorniť rozhodcu, ak si nevšimne nejaký priestupok 
-čas: 6 minút na smenu pre pár BC4 
-vždy, keď idem na konci merať, opýtam sa kapitánov, či sa chcú ísť pozrieť na meranie, aby sa 
nemeralo zbytočne 2-krát 
-rozcvička 2 minúty, každý max. 3 loptičky, pričom náhradník nesmie hádzať, vôbec 
nevstupuje do hry, len v prípade substitúcie 
-stačí, ak na kurte ostane 1 hráč počas rozohranej smeny, ak príde niekomu zle počas smeny 
jeho loptičky sa odoberú a považujú sa za „mŕtve.“ Hráč, ktorý ostal, dohádže svoje loptičky, 
keď je na rade. V ďalšej smene nastúpi náhradník. Ak nie je, pár prehráva zápas. Jeden hráč 
nikdy nesmie dohrať sám ďalšie smeny. 
- v prípade diskvalifikácie jedného z hráčov páru, pár okamžite prehráva zápas (za 
diskvalifikovaného hráča nesmie vstúpiť náhradník) 
-ak nejakým nedopatrením zlyhá komunikácia a loptičku odhodia 2 hráči naraz, obe loptičky sú 
platne hodené. Ak by to bol zámer, lebo už nemajú čas, obe sa odoberú. Ak to bolo po vypršaní 
času, obe sa odoberú. 
-pohyb medzi boxami nie je dovolený 
-každý člen páru, ktorému beží čas, môže si gúľať a pripravovať loptičku či vozík 
-len hráč, ktorý hádže, nesmie mať ničím priestupok, jeho spoluhráč môže (ale nemal by mať 
) 
-k rozhodcovi hovorí len kapitán, len on má právo požiadať o meranie, prípadne protestovať 
alebo upozorniť rozhodcu. Automaticky teda aj podpisuje hárok.



PRIESTUPKY 
 
2 PENALTOVE LOPTIČKY: 
– ak hráč vyjde pozrieť sa do kurtu bez opýtania 
– ak asistent robí niečo, o čo ho hráč evidentne nepožiadal 
– ak si hráč pripravuje odhod v čase súpera ( smeruje sa, gúľa si loptičku...) 
– ak asistent pripravuje loptičku v čase súpera 
– ak je neprimeraná komunikácia asistenta s hráčom počas smeny 
– ak sa ide pozrieť do kurtu tak, že vyjde za box ( výnimka u BC3) 
– otočenie BC3 asistenta počas smeny, aby videl stav 
– komunikácia s okolím, kedykoľvek, nielen v ich čase 
 
ODOBRATIE HODENEJ LOPTIČKY + 2 PENALTOVÉ LOPTIčKY: 
– prešlap v čase odhodu ktoroukoľvek vecou patriacou hráčovi (prevísať cez deliace čiary 

boxov môže, ale nie cez odhodovú čiaru, tu len stupačky môžu) 
– ak hráč v čase odhodu nesedí aspoň na pol zadku 
– prevísanie (rampy) cez odhodovú čiaru 
– ak hráč sprevádza rukou alebo nohou loptičku po zemi až za odhodovú čiaru 
– ak je vozík pri odhode vyššie ako 66 cm 
– ak BC3 asistent nepohol medzi odhodmi horizontálne rúrou 
– otočenie BC3 asistenta v čase odhodu 
 
VAROVANIE A 2 PENALTOVÉ LOPTIČKY: 
– keď hráč úplne úmyselne zavadzia 
– úmyselné rozbitie smeny 
 
LEN ODOBRATIE ODHODENEJ LOPTIČKY: 
– ak hráč odhodí prvú farebnú loptičku pred Jack 
– ak odhodí loptičku v čase súpera ( ak je to vina rozhodcu, že ukázal omylom zlú farbu, tak 

mu ju vráti) 
– ak hráč hodí loptičku ešte v čase, keď rozhodca neukázal, že môže ísť. Ak je to Jack, dá sa 

súperovi 
– u BC3- ak sa loptička zastaví v rúre samovoľne alebo vinou asistenta 
– ak BC3 hráč nebol posledný, kto sa dotkol loptičky 
 
LEN PÍSOMNÉ VAROVANIE: 
– ak hráč zánerne zdržuje hru ( napr. Háda sa s rozhodcom o jeho rozhodnutí, keď je 

evidentné, že sa rozhodca nemýli. ) 
– keď hráči opustia kurt počas TIME-OUT 
– meškanie na zápas bez dôvodu 
–  
KONFLIKTNÁ SITUÁCIA- ak si hráč len zdvihne alebo gúľa loptičku v čase súpera, je to za 
2 penaltové loptičky. Ak ju aj odhodí, táto loptička sa len odoberie bez uloženia trestu 
penaltových loptičiek.



POUŽÍVANÁ TERMINOLÓGIA: 
Zápas  = má štyri smeny 
smena = jedna časť zápasu 
 

VŠEOBECNÉ RADY 
 
– rozhodca je "na neutrálnej "pôde," takže by nemal na sebe dať poznať, že niekomu drží 

palce. Zvykneme hovoriť, že emócie si pred rozhodovaním zavesíme na vešiak a sme tu pre 
všetkých rovnako 

– keď hodím mincu, nemal by som sa na ňu pozrtieť ako prvý 
–  keď prídem s hráčmi na kurt, ukážem, kto do ktorého boxu ide 
– spýtam sa na komunikáciu medzi hráčom a asistentom, aby som vedel posúdiť neprimeranú 

komunikáciu resp.neprimeranú aktivitu asistenta 
– poprajem im obom/ všetkým veľa šťastia 
– hovorím dosť hlasno a udržujem očný kontakt s hráčmi 
– keď sa ide hráč pozrieť, chránim si hru, aby ju náhodou nerozrušil 
– ak je out na čiare, poviem out, chvíľu počkám na očný súhlas a až potom ju zoberiem 
– stojím medzi hráčom a jackom tak, aby som mohol zasiahnuť, najlepšie z boku, ale nikdy 

nie ako terč 
– keď hovorím stav, ukážem ho aj na indikátore ( pinpongovej rakete )- otočím ju na stranu 

víťaza a priložím na ňu adekvátny počet prstov na ňu 
– pri meraní je lepšie si kružidlo otvoriť a podľa potreby nastavovať mimo loptičiek a potom 

ho priložiť 
– vždy si odmerám správnu loptičku ako prvú- najbližšiu strany, ktorá je ďalej 
– ak to nie je nutné, pri meraní zbytočne neprekladám loptičky. Ak musím odobrať, tak len tú 

(tie), ktoré priamo zavadzajú 
– ak musím odoberať kvôli meraniu, oznámim, že ju idem dať preč,počkám na očný súhlas 

položím ju na raketu a potom meriam, čo potrebujem 
– poviem skóre, chvíľu počkám na súhlas, potom poviem KONIEC SMENY, zoberiem Jack a 

pozvem asistentov, aby pozbierali loptičky. Pri BC3 pred tým ako zdvihnem Jack, ale potom 
ako poviem stav, poviem asistentom, že sa môžu otočiť 

– ak sa BC3 asistent otočí po smene skôr, ako to dovolím, upozorním ho a keby hráč potom 
požiadal o meranie, nevyhoviem mu 

– ak mám čiarového rozhodcu, som s ním v kontakte 
– indikátor držím za chrbtom, nehrám sa s ním 
– ak udelím trest za priestupok, vždy idem za hráčom,vysvetlím aký trest a za čo 
– ak na hádzanie penalt odoberám skórujúce loptičky, zazačím si najskôr skóre, po ich odhode 

k nemu pripočítam ďalšie, ak je to aktuálne 
– ak sa pri hádzaní penaltových pohne súperovou loptičkou alebo Jackom v prospech súpera, 

ruší sa pôvodné skóre a berie sa potom nové 
– keď sa hrá TIE-BREAK, dám nerozhodné skóre ako konečný stav a víťaza označím 
– ak sú loptičky rovnako vzdialené, ide prvý hráč, ktorý hadzal posledný a potom sa budú 

striedať až kým nebude niekto bližšie alebo nevyhádžu všetky loptičky 
– nereagovať na otázky a nediskutovať so stranou, ktorá nie je na rade, pýtať sa môže len 

strana, ktorá je na rade. V kategórii párov a tímov reagujem len na kapitána idúcej strany 
– ak je vyrazený JACK a nejaká farebná loptička je na kríži, dám ho čo najbližšie stredu kríža 

so strany hráčov 



– ak sa ide hráč pozrieť do kurtu na stav, nesmie ísť poza boxy. Výnimkou je len BC3 hráč 
(kvôli zavadzaniu rampy) 

– ak sa hádžu penalty, najprv poviem stav a potom odoberiem loptičky na hádzanie 
– v prvom rade používam ako penaltové loptčky mŕtve loptičky hráča 
– penaltové loptičky odoberám vždy po dvoch 
– ak lopta pri odhode narazí napr. o vozík, je platne hodená  
– diskvalifikovaný hráč stráca všetky body, ktoré mal 
– ak sa lopta pohne sama, necháme ju tak 
– v TIE-BREAKu ide na kríž JACK toho, ktorý začína. Rozhodne sa o tom hodením mince. 

Hráč, ktorý rozhod vyhrá, si vyberie, či chce ísť prvý. 
– zdravotná prestávka v nutnom prípade je max. 10 min. 
– vždy, keď ukážem na indikátore farbu, ktorá ide, otočím sa a ukážem ju aj časomeračovi, 

aby mohol spustiť čas 
– pri kategórii BC3 si strážim, aby sa rampou pohlo horizontálne pred, resp. Po každom 

odhode 
– Ak nie je klasický call room, aspoň5 minút pred zápasom sa rozhodca dostaví na dohodnuté 

miesto, vyzdvihne si tam hráčov a urobí rozhod mincou, aby pri príchode na kurt mohol 
hráčov hneď nasmerovať do správnych boxov. Ak sa tam nemôže dostaviť sám, zastúpiť ho 
môže jeho čiarový alebo časový rozhodca, príp. Rozhodca, ktorého určí hlavný rozhodca 

– ak si rozhodca nie je istý v nejakom pravidle a hodená loptička by mohla rozbiť smenu, 
zastaví ju, opýta sa hlavného rozhodcu alebo jeho zástupcu. Ak to naozaj bola loptička 
hodená s priestupkom, loptičku dá medzi mŕtve a uloží adekvátny trest. Ak to bola dobrá 
loptička, vráti ju hráčovi, ospravedlní sa a dá mu pokyn hádzať znovu. V takomto prípade 
vhodne upraví čas. 

– na hráčov dávam pozor, či nekomunikujú s okolím 
– nebehať medzi loptičkami 
– na kurt nesmie vstupovať nikto nepozvaný, ani pri zbieraní loptičiek sa nesmie zapájať 

okolie 
– ak bol niektorý člen nahrádzaný alebo odišiel bez náhrady, v tom istom zápase sa už nesmie 

vrátiť 
– dať vždy správneho jacka správnej strane 
– náhradníkov aj trénera si umiestnim za kurt, náhradník môže mať príslušný počet vlastných 

loptičiek, ale rozcvičky sa nezúčastňuje. 
– počas smeny si hráč nesmie nič z boxu vyložiť a ani nič do boxu vložiť- ak tak urobí, je to 

prešľap 
– ak som časový rozhodca, čas zapnem vždy na pokyn rozhodcu, keď ukáže indikátorom, 

ktorá farba ide a zastavím v momente, keď sa loptička dokotúľa alebo prekročí obvodovú 
čiaru. Ak by bol nejaký problém, ktorý by sa riešil, zastavím ho na pokyn rozhodcu 

– jediný trest za priestupok medzi smenami je písomné varovanie 
– ak hráčovi BC3 vypadne loptička, zastavím ju a vrátim, ale ak by ju z tohto dôvodu zastavil 

asistent, zoberiem ju a dám medzi mŕtve lopty 
– 10 minútovú prestávku môžem dať na požiadanie, ak hráč potrebuje zdravotnú prestávku, 

WC, zlomí sa rúra- na zohnatie náhradnej (len v prípade jednotlivcov, v prípade párov si 
budú hráči striedať dobrú ramou, náhradnú vložia až v ďalšej smene), pokazí sa vozík- na 
zohnatie náhradného 

– -V kategórii BC3 musí byť asistent hráča po celý čas otočný chrbtom do kurtu (nesmie sa 
otočiť, kým rozhodca nadá pokyn)



 
PÁRY BC3 

 
- aspoň jeden hráč na kurte by mal bať CP 
- zápas má 4 smeny, ten, ktorý hádže Jack, musí hodiť aj prvú farebnú loptičku 
- každý hráč nemôže mať vlastný Jack, len 1 na pár 
-môže sa uskutočniť 1 náhrada,  ale nikdy sa neberie do hry naspäť ten, kto bol nahradený, 
výmena je možná len medzi smenami 
-tréner alebo kapitán si môže pýtať jeden TIME-OUT, čiže maximálne 2 počas hry- jeden pre 
jednu a druhý pre druhú stranu. Pýta sa vždy hneď po skončení smeny. Trvá max.3 minúty a 
hráči nesmú opustiť kurt. 
-do kurtu môže ísť pozrieť  kapitán alebo hráč, ale až po opýtaní, ak je ich farba na rade.Pre 
spoluhráča pýta povolenie od rozhodcu kapitán, aby sa mohol ísť pozrieť. Ak potrebuje pomoc, 
požiada rozhodcu alebo čiarového pomocníka 
-hráči páru môžu medzi sebou komunikovať len v ich čase, keď sú ne rade 
-kapitán môže upozorniť rozhodcu, ak si nevšimne nejaký priestupok 
-čas: 8 minút na smenu pre pár BC3 
-vždy, keď idem na konci merať, opýtam sa kapitánov, či sa chcú ísť pozrieť na meranie, aby sa 
nemeralo zbytočne 2-krát 
-rozcvička 2 minúty, pričom náhradník nesmie hádzať, vôbec nevstupuje do hry, len v prípade 
substitúcie 
- stačí, ak na kurte ostane 1 hráč počas rozohranej smeny, ak príde niekomu zle počas smeny 
jeho loptičky sa odoberú a považujú sa za „mŕtve.“ Hráč, ktorý ostal, dohádže svoje loptičky, 
keď je na rade. V ďalšej smene nastúpi náhradník (pozor na CP na kurte). Ak nie je, pár 
prehráva zápas. Jeden hráč nikdy nesmie dohrať sám ďalšie smeny. 
- v prípade diskvalifikácie jedného z hráčov páru, pár okamžite prehráva zápas (za 
diskvalifikovaného hráča nesmie vstúpiť náhradník) 
-  ak nejakým nedopatrením zlyhá komunikácia a loptičku odhodia 2 hráči naraz, obe loptičky 
sú platne hodené. Ak by to bol zámer, lebo už nemajú čas, obe sa odoberú. Ak to bolo po 
vypršaní času, obe sa odoberú. 
-pohyb medzi boxami nie je dovolený 
-každý člen páru, ktorému beží čas môže si gúľať a pripravovať loptičku 
-len hráč, ktorý hádže, nesmie mať ničím priestupok, jeho spoluhráč môže 
-k rozhodcovi hovorí len kapitán, len on má právo požiadať o meranie, prípadne protestovať 
alebo upozorniť rozhodcu. Automaticky teda aj podpisuje hárok. 
-do kurtu môžu ísť všetci hráči, ale povolenie musí pýtať kapitán 
- ak príde zle asistentovi, pár si môže druhého asistenta striedať 


