Београд, 14. децембар 2020

Уважене колеге,
Надамо се да сте много пута до сада имали прилику да се
уверите да је енглески језик, језик кошарке и да се са мало
речи може прецизно објаснити много појмова и детаља у вези
са самом игром, али и обављањем других активности у вези са
кошаркашком утакмицом као што су: обављање тренерског
посла, вођење записника или статистике, скаутирање екипа…

FK
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Наравно, да суђење, као саставни део целине која се зове
кошарка утакмица, није изузето из напред изнетог, поготово
данас када је игра постала бржа и захтевнија.
Све више расте потреба за великим бројем тачних одлука
сваког судије у кратком временском периоду (досудити/не
досудити), како би се утакмица држала под контролом, или
ако желите, успоставила одговарајућа равнотежа између
„контроле и тока игре“.
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Способност судије да квалитетно обави свој посао подразумева
као један од најважнијих предуслова, веома добро познавање
игре, препознавање нових техника/тактика тренера и играча и
исправно одлучивање у вези с’ тим.
Брзо и тачно одлучивање се не може замислити без брзог и
тачног учења које је засновано на јединственој терминологији
и брзој размени информација.
Неотуђиви део ове целине чине и скраћенице за одговарајуће
појмове које је усвојила Међународна кошаркашка федерација,
ФИБА, и које се неколико година у назад користе у целом свету,
а у последњих неколико месеци веома интензивно и код нас.
Жеља нам је да вас са овим појмовима и одговарајућим
скраћеницама упознамо што боље и подржимо ваше брзо и
прецизно стицање нових знања што треба да допринесе
квалитетнијем обављању вашег дела посла на терену.
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СИМБОЛ

ЗНАЧЕЊЕ
Правац игре/напада
Правац кретања водећег судије

Правац кретања пратећег судије
Водећи судија
Пратећи судија
Додавање лопте од пода играчу
који врши убацивање
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ПОЈАМ

СКРАЋЕНИЦА

ОПИС

45⁰ (Forty five degrees)
45⁰ (ЧЕТРДЕСЕТПЕТ СТЕПЕНИ)

45⁰

Подразумева жељени угао тела судије, посебно на позицијама водећег и пратећег судије, а у одређеним ситуацијама
и централног судије. Водећи и пратећи судија нормално су окренути лицем ка кошу, задржавају угао 45⁰ са циљем да
задрже што је могуће више играча у видном пољу. Основни положај тела централног судије је леђима паралелан са
бочном линијом, али у случају вођења на слабијој страни суђења централни ће прилагодити позицију тела на 45⁰
према игри.

Act of shooting
АКЦИЈА ШУТИРАЊА

AOS

Акција шутирања код шута:
• Почиње када играч започне, по оцени судије, да покреће лопту навише према противничком кошу
• Завршава када лопта напусти шаку(е) играча, или ако је начињена потпуно нова акција шутирања, и у случају да
се играч који шутира налази у ваздуху, када доскочи са обе ноге на под.
Акција шутирања у континуираној кретњи при вођењу ка кошу или друга кретња шутирања:
• Почиње када се лопта заустави у шаци(кама) играча након завршетка вођења или хватања у ваздуху и играч
започне, по оцени судије, покрет шутирања који претходи избацивању лопте за погодак из игре
• Завршава када лопта напусти шаку(е) играча, или ако се изведе потпуно нова акција шутирања, и у случају да се
играч који шутира налази у ваздуху, када доскочи са обе ноге на под.

Action Area
АКЦИОНА ЗОНА

AA

Акциона зона може да укључи и играче са лоптом или без ње. Познавање различитих ситуација у игри (пик-енд-рол,
постављање екрана, игра на центарским позицијама, скок за лоптом) ће помоћи судијама да идентификују акциону
зону у својој примарној зони одговорности, или када ту зону продуже на следећу игру.

AMI

Суђење није ништа друго до бити спреман. Добар судија непрестано анализира кретње и акције играча са циљем да
види нешто недозвољено. Тражити разлог за досуђивање (неисправна-недозвољена игра).

Active Referee
АКТИВАН СУДИЈА

AR

Судија који уручује лопту (ставља на располагање) извођачу слободног бацања или играчу који врши убацивање
изван граничних линија, или спроводи подбацивање на почетку утакмице.

Alternating Possession
НАИЗМЕНИЧАН ПОСЕД

AP

Наизменичан посед је метод којим се проузрокује да лопта постане жива убацивањем, а не подбацивањем.

Active Mindset
АКТИВАН НАЧИН РАЗМИШЉАЊА

Alternating Possession Arrow
СТРЕЛИЦА НАИЗМЕНИЧНОГ ПОСЕДА

АРА

Екипа која има право на убацивање услед наизменичног поседа (наизменично убацивање) означава стрелицом
наизменичног поседа у смеру противничког коша. Смер стрелице се окреће одмах када се заврши наизменично
убацивање.
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ПОЈАМ

СКРАЋЕНИЦА

ОПИС

n/a
Не постоји
скраћеница

Радни углови; Покушавање да се задржи угао гледања када судија може да види простор између играча са
циљем да види зоне у којима постоји највећа могућност евентуално дође до додира.

Anticipate (call)
ПРЕДВИЂАЊЕ ОДЛУКЕ

AC

Подразумева ситуацију када судија предвиди да ће се нешто догодити и звижди пре него што је заиста видео
ситуацију и њен исход. Обично, ово се односи на случај када судија донесе неисправну одлуку, јер се није
стварно десило оно што је он предвидео да ће се десити.

Anticipate (play)

APL

Ситуација у којој је судија способан да чита игру и предвиђа следеће кретање играча и у складу са наредним
кретањем прилагоди своју позицију/одговарајући угао унапред – 1 корак испред наредне игре.

Assistant Scorer
ПОМОЋНИ ЗАПИСНИЧАР

ASC

Помоћни записничар рукује семафором и помаже записничару и мериоцу времена. У случају било ког
неслагања између семафора и записника које не може да се разреши, записник има предност и семафор се
сходно томе исправља.

BATD

Када судија уручује лопту играчу који врши убацивање или изводи слободно бацање или стави лопту на
располагање том играчу.

Authorised signals
ОДОБРЕНИ ЗНАЦИ

n/a

Одобрени знаци: Знаци које судија користи за званичну комуникацију са играчима или „клупама екипе“ како је
то предвиђено Службеним правилима игре.

Backboard
ТАБЛА

BB

Дрвени или стаклени правоугаоник за који је причвршћен обруч. Званична димензија је 1.8 м ширина и 1.05 м
висина. Обруч је причвршћен за средину табле на растојању од 15 cm од њене доње ивице.

Backcourt
ЗАДЊЕ ПОЉЕ

BC

Задње поље екипе чине њен сопствени кош, део табле који спада унутар граничних линија и онај део терена за
игру који је ограничен чеоном линијом иза њеног сопственог коша, бочним линијама и средњом линијом.

BCV

Када играч у нападу који има лопту у свом предњем пољу проузрокује да лопта оде у његово задње поље где је
прво додирне он или његов саиграч. Овај прекршај се у жаргону често назива „преко пола“.

BS

Односи се на позицију лопте. Ако се терен подели замишљеном линијом повученом између 2 обруча, онда је страна
терена где је лопта „страна лопте“.

Angle(s)
УГАО(ЛОВИ)

ПРЕДВИЂАТИ ИГРУ

At he Disposal (Ball)
НА РАСПОЛАГАЊУ (ЛОПТА)

Backcourt Violation
ПРЕКРШАЈ ЛОПТА
ВРАЋЕНА У ЗАДЊЕ ПОЉЕ
Ball Side
СТРАНА ЛОПТЕ
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ПОЈАМ
Basket Interference
ОМЕТАЊЕ ПОГОТКА

СКРАЋЕНИЦА
BI

ОПИС
Ометање настаје када:
• Након шута за погодак из игре или последњег слободног бацања играч додирне кош или таблу док је лопта
у додиру са обручем,
• Након слободног бацања после кога следи додатно слободно бацање(а), играч додирне лопту, кош или
таблу, док још постоји могућност да лопта уђе у кош,
• Играч пружи руку одоздо кроз кош и додирне лопту,
• Играч одбране додирне лопту или кош док је лопта унутар коша и тако спречи да лопта прође кроз кош,
• Играч проузрокује да кош вибрира или ухвати кош на такав начин да је лопта, по оцени судије, спречена да
уђе у кош или јој је омогућено да уђе у кош,
• Играч ухвати кош и игра лоптом

Bench Control
КОНТРОЛА КЛУПЕ ЕКИПЕ

n/a

Када судије обезбеђују да играчи и тренери седе на клупи и не крше правила спортског понашања.

Blocking
БЛОКИРАЊЕ

BL

Блокирање је неправилан лични додир који спречава напредовање противника који има или нема лопту

Bonus
БОНУС

n/a

Када се два слободна бацања додељују играчу на коме је начињена грешка и противничка екипа је прешла
лимит од четири грешке екипе у четвртини.

Boundary Lines
ГРАНИЧНЕ ЛИНИЈЕ

n/a

Терен за игру је ограничен граничним линијама, које чине чеоне и бочне линије. Ове линије нису саставни
део терена за игру.

Buzzer
СИРЕНА

n/a

Сигнал са записничког стола који се употребљава да се најаве замене, тајм-аути, дисквалификације и
завршетак четвртина, или може бити употребљен од стране помоћних судија да позову судију у случају
неразумевања правила.

Cancel the Score (basket)
ПОНИШТАВАЊЕ ПОЕНА (КОША)

n/a

Судијски знаци да погодак који је постигнут неће бити рачунат, нпр. када се досуди грешка играча у акцији
шутирања и када је до додира дошло пре него што је лопта напустила руку шутера – судија поништава погодак и
показује записничком столу да се тај погодак неће рачунати.

Captain
КАПИТЕН

CAP

Капитен (САР) је играч кога је његов главни тренер одредио да заступа своју екипу на терену за игру. Он може да на
учтив начин комуницира са судијама у току игре да би добио информацију, само када је лопта мртва и сат за игру
заустављен.
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ПОЈАМ
Centre (Referee)
ЦЕНТРАЛНИ СУДИЈА

СКРАЋЕНИЦА
C

ОПИС
Централни судија (3ПО) је судија који се налази на супротној страни од водећег судије у предњем пољу (обично на
супротној страни од лопте) на замишљеном продужетку линије слободног бацања (почетна позиција). У зависности
од позиције лопте централни судија може да буде на било којој страни терена у предњем пољу.

Centre Line
СРЕДЊА ЛИНИЈА

n/a

Линија која дели терен на два једнака дела.

Charge (Charging)
ПРОБИЈАЊЕ

CH

Пробијање је неправилан лични додир са или без лопте, гурањем или кретањем у торзо противника.

Close Down
КЛОУЗ ДАУН

CD

Позиција водећег судије где се он поставља пре него што започне ротацију.

Closed Angle
ЗАТВОРЕН УГАО

CA

Позиција у којој се судија налази у линији са играчима и не може да види игру на одговарајући начин у
примарној/продуженој зони одговорности

Commissioner
ДЕЛЕГАТ

COM

Делегат седи између записничара и мериоца времена. Првенствени задатак делегата је да контролише рад
помоћних судија и помогне судијама да утакмица мирно тече.

Consistency
ДОСЛЕДНОСТ

n/a

Судија који примењује критеријум на ситуације у игри тачно тако да се каже да је доследан.

Contact Foul
ГРЕШКА КОЈА САДРЖИ ДОДИР

n/a

Лична грешка која је резултат недозвољеног додира на противнику којим је доведен у подређен положај.

Control of the Ball
ПОСЕД ЛОПТЕ

COB

За екипу се каже да има посед лопте када играч те екипе има лопту у свом поседу у терену за игру или када је
лопта стављена на располагање играчу те екипе на месту убацивања. Наставља се све док не истекне време за шут,
огласи се судијска пиштаљка, или противник не преузме посед лопте. Играч има посед лопте када држи живу лопту
у рукама или је води или када је лопта на располагању играчу за убацивање ван граничних линија или извођење
слободног бацања.

Correctable Errors
ПОГРЕШКА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ
ИСПРАВИ

CE

Судије могу да исправе погрешку ако је правило ненамерно прекршено, само у следећим ситуацијама:
• Додељивање незаслуженог слободног(их) бацања,
• Пропуштање да се додели заслужено слободно бацање(а),
• Погрешно додељивање или поништавање поготка(дака),
• Дозвољавање погрешном играчу да изведе слободно бацање(а).
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ПОЈАМ
Coverage
ПОКРИВАЊЕ

Correct Action (Refereeing)
ИСПРАВНА АКЦИЈА (СУДИЈЕ)
Crew Chief
ГЛАВНИ СУДИЈА

Correct Call Made
ИСПРАВНО ДОНЕТА ОДЛУКА

СКРАЋЕНИЦА

ОПИС

CG

Покривање игре двојице/тројице судија. Добро покривање значи да судије имају унутар својих видних поља све
играче у игри, са или без лопте.

CAC

Односи се на исправан рад судија на терену, нпр.: исправан протокол активног судије код убацивање лопте,
заустављање игре да се коригује време на сату за игру/шут, исправна комуникација са играчем,…

CC

Главни судија (СС) је у принципу старији и искуснији судија у тиму двојице/тројице судија. Дужности главног судије
су исте као и дужности помоћника, изузеци су:
1. Започиње утакмицу и сваку четвртину/продужетак,
2. Проверава и одобрава сву опрему која ће бити коришћена за време утакмице,
3. Има право да донесе коначну одлуку по било ком питању које није предвиђено правилима игре.

CCM

Ситуација када судија донесе исправну одлуку

Cross Step
KРОС СТЕП

CS

Када игра са лоптом започну кретање у једном правцу, судија се креће у супротном правцу – 1 корак да би задржао
отворен угао. Односи се на обе позиције судија, L и Т.

Cylinder (Principle)
ПРИНЦИП ЦИЛИНДРА

CP

Замишљени вертикални продужетак сваког играча. Играчи имају право да заузимају место на терену и цилиндар
изнад њих такође (нпр. могу да скоче вертикално и да не изгубе право на место са ког су скочили).

CNC

Када судија анализира игру и одлучи да не досуди ништа после благог додира или прекршаја када играч који чини
додир или прекршај не стиче предност, нити не доводи противника у подређен положај.

Correct No Call
ИСПРАВНО НЕ ДОСУЂЕНО НИШТА
Dead Ball
МРТВА ЛОПТА

DB

Лопта постаје мртва:
1. Када је постигнут било који погодак из игре или слободног бацања,
2. Када судија зазвижди пиштаљком док је лопта жива,
3. Када је очигледно да лопта неће ући у кош код слободног бацања иза кога следи:
3.1. Друго сподобно бацање(а),
3.2. Наредна казна (слободно бацање(а) и/или посед).
4. Када сигнал сата за игру огласи завршетак четвртине или продужетка,
5. Када се огласи сигнал сата за шут док екипа има контролу лопте,
6. Када лопту у лету приликом шута за погодак из игре додирне играч било које екипе након:
6.1. Што судија зазвижди пиштаљком,
6.2. Оглашавања сигнала сата за игру за завршетак четвртине или продужетка,
6.3. Оглашавања сигнала сата за шут.
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СУЂЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ МРТВЕ ЛОПТЕ

СКРАЋЕНИЦА
DBO

ОПИС
Односи се на било коју акцију која се догоди након што судија донесе одлуку и пре него што лопта поново постане
жива. Суђење за време мртве лопте је проактивно и захтева да други (остала двојица) пасиван судија буду активни
за време трајања мртве лопте.

Disqualification
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА

DQ

Дисквалификујућа грешка је било која груба неспортска акција играча или особе са клупе.

Double Dribble
НЕПРАВИЛНО ВОЂЕЊЕ

DD

Недозвољено вођење лопте када играч прекине акцију вођења дозволивши да лопту додирне обема рукама за
време вођења или дозволи да му лопта застане у једној руци и затим настави поново да води.

Double Foul
ОБОСТРАНА ГРЕШКА

DOF

Обострана грешка је ситуација у којој два противника начине личне грешке или неспортске/дисквалификујуће
грешке један на другом приближно истовремено.
Да би се две грешке сматрале као обострана грешка, морају да се испуне следећи услови:
• Обе грешке су грешке играча,
• Обе грешке укључују додир,
• Обе грешке су између иста два противника који праве грешке један на другом,
• Обе грешке су било које две личне грешке, или било која комбинација неспортских и дисквалификујућих
грешака.

Double Whistle
ДВОСТРУКИ ЗВИЖДУК

DW

Када двојица судија истовремено звижде.

Dribble
ВОЂЕЊЕ

DR

Вођење је кретање живе лопте коју проузрокује играч који контролише лопту док је баца, одбија или је котрља по
поду.

DUCE

Ситуација у којој се преклапају примарне зоне одговорности двојице судија и оба могу да доносе одлуке у вези
акција у тој зони

EPL

Од изузетне је важности да водећи судија подеси своју позицију према играчима најближим бочној линији и задржи
отворен угао, види већи број играча и сачува могућност предвиђања наредне игре. Ова позиција је директно
повезана са 45⁰

Dual Coverage
ДВОСТРУКА ЗОНА ОДГОВОРНОСТИ

Edge of the Play
НА ИВИЦИ ИГРЕ
Eight (8) Seconds Violation
ПРЕКРШАЈ 8 СЕКУНДИ

8S

Када екипа дође у нов посед лопте у свом задњем пољу има 8 секунди да је преведе преко средње линије.

Ejection
ИСКЉУЧЕЊЕ

n/a

Када судија пошаље играча ван терена због дисквалификујуће грешке, или друге техничке или дисквалификујуће
грешке истом играчу, или када истом играчу буде досуђена једна техничка и једна неспортска грешка.
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Elbowing
ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА ЛАКТА

ELW

Било који ударац или додир начињен лактом који подразумева грешку. Такође подразумева акцију прекомерног
махања лактовима било ког играча напада са лоптом (без додира).

End Of the Game
КРАЈ УТАКМИЦЕ

EOG

Крај утакмице.

End Of the Quarter
КРАЈ ЧЕТВРТИНЕ

EOQ

Крај четвртине.

Endline (Baseline)
ЧЕОНА ЛИНИЈА

n/a

Граничне линије означене на оба краја терена. Линија сама по себи значи ван терена. У америчкој кошарци користе
термин “baseline“ - основна линија.

Extended Coverage
ПРОДУЖЕНА ЗОНА ОДГОВОРНОСТИ

EXCE

На високом нивоу суђења потребно је понекад да судија буде способан да продужи своју примарну зону
одговорности на две различите ситуације у игри истовремено

Fake (Basketball)
ЛАЖИРАЊЕ (ФИНТИРАЊЕ) КОШАРКА

n/a

Нормалан кошаркашки маневар када нападач лажира (финтира) кретање у једну страну и покушава да примора
противника да крене на исту страну, а затим покуша да га обиђе другом страном.

Fake (Refereeing)
ЛАЖИРАЊЕ (СУЂЕЊЕ)

FK

Лажирање грешке је било која акција којом се играч претвара да је на њему начињена грешка или прави
преувеличане, театралне покрете са циљем да створи утисак да је на њему начињена грешка и тиме стекне
неоправдану предност. Примери лажирања грешке су: падање уназад, падање, забацивање главе уназад итд.
Лажирајући додир са противником када се у ствари додир није догодио или је додир био безначајан (в. “Flop”).

FAC

Односи се на ситуацију када судија досуђује грешку а у ствари чак није било никаквог додира (проблем са
самодисциплином/“не видим – не могу да судим“). Ово је другачије од безначајног додира који се неисправно
досуђује као грешка (проблем у вези критеријума).

Fast Break
КОНТРАНАПАД

FB

Брза промена правца игре када одбрамбени тим оствари посед лопте тако што је преузме од противника ухвати је у
скоку, после прекршаја или претходног шута и крене у брз напад на други крај терена са жељом да оствари
бројчану или позициону предност над противником што треба да омогући висок проценат шута.

Feel for the Game
ОСЕЋАЈ ЗА ИГРУ

n/a

Способност судије шта се дешава на терену: Да ли расте узбуђење, да ли је убрзан пулс, да ли долази до превише
додира, итд..? Судија који има добар осећај за игру увек нађе начин да задржи контролу игре.

Fighting
ТУЧА

FGT

Туча је физичка интеракција између два или више противника (играчи и/или особе са клупе).

Fantasy Call (Phantom Call)
ИЗМИШЉЕНА ОДЛУКА
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Five (5) Fouls
ПЕТ (5) ГРЕШАКА

5F

Играч коме је досуђено 5 грешака биће о томе обавештен од стране судије и мора да напусти игру одмах и у року
од 30 секунди да буде замењен.

Five (5) Seconds Violation
ПРЕКРШАЈ ПРАВИЛА 5 СЕКУНДИ

5S

Од тренутка када играч има лопту на располагању за убацивање или слсободно бацање, има рок од 5 секунди да
избаци лопту. Такође блиско чуван играч који има лопту има рок 5 секунди да је дода, штутира или води – ако то не
уради чини прекршај. Правило 5 секунди се не примењује на блиско чуваног играча који води лопту.

Flagrant Foul
ГРУБА ГРЕШКА

FF

Може бити лична или техничка грешка. То је увек неспортска грешка и може бити намерна или ненамерна. Ако је
лична грешка она укључује насиље или груб додир, као што је ударање песницом или лактом, шутирање, ударање
коленом, или кретање испод играча који је у ваздуху, или спуштање у чучањ или гурање куком на такав начин да
може да се проузрокује тешка повреда противника. Ако грешка не садржи додир, онда она укључује екстремно и
понекад упорно вулгарно или насилно понашање.

Flop (Refereeing)
ФЛОП

FL

Односи се на посебну акцију лажира грешке играча одбране у ситуацијама пробијање/блокирање и по својој
природи је лажирање грешке. За више детаља види ЛАЖИРАЊЕ ГРЕШКЕ.

Foot (Kick) Violation
ПРЕКРШАЈ - ИГРА НА ЛОПТУ НОГОМ
(ПЕСНИЦОМ)

FVI

Играч не може да трчи са лоптом, намерно је удари ногом или заустави било којим делом ноге или је удари
песницом.
Међутим, случајан додир било ког дела ноге са лоптом није прекршај (случајно/ненамерно ударање лопте ногом).

Foul
ГРЕШКА

n/a

Грешка је повреда правила игре која подразумева недозвољен додир са противником и/или неспортско понашање.

Foul Lane
ПОЉЕ ОГРАНИЧЕЊА

n/a

Поља ограничења на обе стране терена ограничена су линијом слободног бацања, линијама које спајају линију
слободних бацања са чеоном линијом (линије на којима су уцртани подеоци за скакаче код слободног бацања) и
чеоном линијом. Познати су у енглеској терминологији и као „key” или “paint”, а на српском „рекет“.

Foul not in Act of shooting
ГРЕШКА КОЈА НИЈЕ У АКЦИЈИ
ШУТИРАЊА

FNAOS

Када је на играчу са лоптом начињен неправилан додир и грешка је досуђена, али не у акцији шутирања.

Fouled in Act of Shooting (AOS)
ГРЕШКА У АКЦИЈИ ШУТИРАЊА

FAOS

Када је на играчу са лоптом начињен недозвољен додир док се налази у акцији постизања поготка – шутирањем
или док се налази у континуираној кретњи.

Free Throw Line Extended
ПРОДУЖЕТАК ЛИНИЈЕ СЛОБОДНОГ
БАЦАЊА

FTEX

Линија која пролази кроз линију слободног бацања и сече се са обе бочне линије. Представља место где је основна
позиција централног судије.

12

ПОЈАМ
Free Throw(s)
СЛОБОДНО БАЦАЊЕ(А)

СКРАЋЕНИЦА

ОПИС

FT

Слободно бацање је прилика дата играчу да без ометања постигне 1 поен, са места иза линије слободног бацања и
унутар полукруга.

Freedom of Movement
СЛОБОДА КРЕТАЊА

FOM

Један од основних појмова у Правилима игре који дефинише право играча да се креће слободно по терену без
непотребног спречавања од стране противника. Ако додир који је чини противник слободу кретања играча, онда је
такав додир грешка.

Freeze
„ЗАМРЗАВАЊЕ“

n/a

У случају истовремених звиждука, судија који осећа да је у мање повољној позицији да донесе одлуку (обично
судија који је даље од догађаја) остаће у месту „замрзнут“ са циљем да дозволи свом партнеру да крене ка месту
догађаја и започне показивање ситуације.

Frontcourt
ПРЕДЊЕ ОЉЕ

FC

Део терена ограничен унутрашњим ивицама чеоне линије код противничког коша, обе бочне линије и ближом
ивицом централне линије.

Game Control
КОНТРОЛА УТАКМИЦЕ/ИГРЕ

GC

За судију се каже да држи игру под контролом када утакмица тече глатко у складу са правилима игре и строгим
правилима спортског понашања које судије праведно спроводе. Контрола игре се разликује од управљања
утакмицом.

Game Flow
ТОК ИГРЕ

GF

Брзина и темпо којим се утакмица игра. Ово одређују два тима који играју утакмицу и судије које треба да теже што
је могуће мање да прекидају ток игре.

Game Saver
ОДЛУКА БИТНА ЗА ИСХОД
УТАКМИЦЕ

GS

Важна и исправна одлука судије у односу на његову позицију и зону одговорности донета на крају утакмице, а која
је важна да се заштити њен интегритет („спашавање утакмице“). У обрнутом случају, да та одлука није донета
вероватно тим који заслужује да победи утакмицу, то не би могао да учини.

Giving Help
ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ПАРТНЕРУ

GH

Судија који пружа помоћ изван своје примарне зоне одговорности и доноси исправну одлуку у примарној зони свог
партнера након што му је дозволио да он прво донесе одлуку.

Goal (field goal)
ПОГОДАК

FG

Погодак је постигнут када жива лопта уђе у коп одозго и остане унутар или потпуно прође кроз њега. Сматра се да
је лопта унутар коша, када се њен најмањи део налази унутар коша и испод нивоа обруча.

Goaltending
СПРЕЧАВАЊЕ ПОГОТКА

GT

Спречавање поготка настаје у току шута за погодак из игре када играч додирне лопту док је она потпуно изнад
нивоа обруча и:
• Налази се у силазној путањи ка кошу, и
• Након што додирне таблу.
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Hand Checking
ПРОВЕРАВАЊЕ РУКАМА

HC

Проверавање рукама/недозвољена употреба руке(у) или испружена рука(е) се дешава када је играч одбране у
положају чувања и своју руку(е) стави и задржава на противнику који је са или без лопте и утиче на његово
кретање.

Held Ball
ДРЖАНА ЛОПТА

HB

Држана лопта настаје када један или више играча противничких екипа има једну или обе шаке чврсто на
лопти, тако да ниједан играч не може да стекне контролу без претеране грубости.

Help side
СТРАНА ПОМОЋИ

HSB

Половина предњег поља екипе на супротној страни од стране на којој је лопта (рачунајући од замишљене
линије повучене између средине обруча и центра средишњег круга).

Holding
ДРЖАЊЕ

HOL

Држање је неправилан лични додир са противником који омета његову слободу кретања. Овај додир
(држање) може да се начини било којим делом тела.

Hooking
„ЗАКЉУЧАВАЊЕ“/“КАЧЕЊЕ“

HOK

Када играч напада „закључа“ или обавије руку или лакат око играча одбране са циљем да га спречи да
исправно игра одбрану.

Illegal Dribble
НЕПРВИЛНО ВОЂЕЊЕ

IDR

Прекршај који је направио играч који води лопту „носећи је“ или је водио лопту још једном након завршетка
првог вођења.

Illegal Use of hands
НЕДОЗВОЉЕНА УПОТРЕБА РУКУ

IUH

Недозвољена употреба руку се користи да се спречи напредовање противника. Обично се ова грешка прави на
играчу који води лопту и садржи ударац по руци играча који води лопту у покушају да се она избије.

Image of the Referee
ИМИЏ СУДИЈЕ

IOR

Имиџ судије је оно како он изгледа другима. На пример, ако је судија неуредног изгледа, онда то може да створи
пристрасну слику код играча и тренера тако да ће они очекивати да тај судија неће судити добро. Имиџ врхунског судије
је: „Строг, одлучан и приступачан“.

Individual Officiating Technique
ИНДИВИДУАЛНА СУДИЈСКА ТЕХНИКА

IOT

Технички аспект суђења сваког судије односно како он суди игру користећи одговарајуће технике као што су: „у месту на
растојању“, „Суди одбрану“, „Активан начин размишљања“, „Остани уз игру“, прилагођавање позиције да би се задржао
отворен угао према игри, итд…

Infraction
ПОВРЕДА ПРАВИЛА

n/a

Дословно свако кршење Правила игре, као што су грешке (техничке и грешке које садрже додир) и прекршаји. Међутим,
нормалне повреде правила односе се само на прекршаје (нпр.: три секунде, кораци, итд)

IN-O

Генерално се односи на водећег судију који није на ивици игре и посматра игру изнутра ка споља и није под
углом од 45⁰ како би имао што више играча у свом видном пољу.

Inside-Out (Angle)
УГАО ИЗНУТРА КА СПОЉА
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СКРАЋЕНИЦА

ОПИС

Incorrect Call Made
НЕИСПРАВНО ДОНЕТА ОДЛУКА

ICCM

Ситуација у којој судија неисправно досуђује/прекида игру, нпр.:

Incorrect No Call
ПРОПУШТЕНОА ДА СЕ ДОСУДИ
НЕДОЗВОЉЕНА ИГРА

ICNC

Ситуацију у којој судија пропусти да досуди неисправну/недозвољену игру у својој примарној/продуженој зони
одговорности.

Incorrect Action
НЕИСПРАВНА АКЦИЈА СУДИЈЕ

ICAC

Односи се на неисправан рад судија на терену, нпр.: неисправан протокол активног судије код убацивање лопте,
пропуштање да се заустави игра и коригује време на сату за игру/шут, неисправна комуникација са играчем,…

Inconclusive
НЕЈАСНА СИТУАЦИЈА

INCO

Ситуација када судије користе систем за понављање снимка и не могу јасно да виде ситуацију из више углова, тако
да њихова иницијална одлука остаје на снази. Ово је сасвим другачије од ситуације ада судије јасно виде шта се
десило, али не могу са 100% сигурности да донесу коначну одлуку. Ово је питање критеријума, а не нејасне
ситуације.

Instant Replay System
СИСТЕМ ЗА ПОНАВЉАЊЕ СНИМКА

IRS

Односи се на систем за понављање снимка који може да се употреби у за то одобреним ситуацијама. Систем
за понављање снимка употребљавају и њиме руководе судије. Ако је одлука судија предмет за употребу
система за понављање снимка, почетна одлука судија мора да буде показана на терену за игру. Затим,
почетна одлука судије(а) може бити исправљена само ако систем за понављање снимка пружа судијама јасан
и недвосмислен визуелни доказ за исправку.

Interpretation of the Rules
ИНТРПРЕТАЦИЈЕ ПРАВИЛА

n/a

Добро суђење захтева од судија да не примењују правила игре дословно (на пример додир није дозвољен)
него да, сваку ситуацију у игри пресуђују гледајући како она утиче на игру, као што је интерпретација
правила у складу са духом и циљем игре.

Interval (of Play)
ИНТЕРВАЛ ИГРЕ

IOP

Интервал игре пре предвиђеног почетка утакмице је 20 минута. Интервали игре између прве и друге
четвртине (прво полувреме), између треће и четврте четвртине (друго полувреме) и пре сваког продужетка су
2 минута. Интервал игре на полувремену је 15 минута.

Jab (hand-checking)
БОЦКАЊЕ

JAB

Узастопно додиривање или „боцкање“ противника са или без лопте је грешка, јер може да доведе до грубе
игре.

Judgement
ПРЕСУЂИВАЊЕ

n/a

Способност судије да посматра акције играча у игри и доноси одлуке у складу с тим да ли те акције утичу/не
утичу на игру.

JB

Подбацивање лопте настаје када судија подбаци лопту у централном кругу између било која 2 противничка играча
на почетку прве четвртине. Такође може да се односи и на „ситуација подбацивања лопте“.

Jump Ball (Situation)
СИТУАЦИЈА ПОДБАЦИВАЊА
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Last Shot
ПОСЛЕДЊИ ШУТ
Last 2 minutes of the game
ПОСЛЕДЊА 2 МИНУТА УТАКМИЦЕ

Lead (Referee)
ВОДЕЋИ СУДИЈА

СКРАЋЕНИЦА
LS
L2M

L

ОПИС
Односи се на игру када екипа успостави нови посед лопте и сат за игру показује 24 секунде или мање што значи да
постоји могућност да се та четвртина заврши поседом лопте те екипе.
Односи се на последња 2 минута четврте четвртине и сваког продужетка.

Водећи судија (2ПО/3ПО) је судија који је испред игре за време транзиције и чија одговорност укључује покривање игре
дуж чеоне линије у предњем пољу екипе у нападу.

Legal Guarding Position
ПРАВИЛАН ПОЛОЖАЈ ЧУВАЊА

LGP

Играч одбране је заузео почетни правилан положај чувања када:
• је лицем окренут ка противнику, и
• има оба стопала на поду.

Line Up
ПОСТАВЉАЊЕ СКАКАЧА КОД
СЛОБОДНОГ БАЦАЊА

n/a

За време слободног бацања када се играчи поставе са обе стране поља извођења слободног бацања дуж подеока за
скакаче.

Live Ball
ЖИВА ЛОПТА

LB

Лопта постаје жива:
• У току подбацивања кад напусти шаку(е) главног судије приликом бацања увис,
• У току слободног бацања, када је на располагању извођачу слободног бацања,
• У току убацивања, када је на располагању играчу који изводи убацивање.

Loose ball
НИЧИЈА ЛОПТА

LOB

Када лопта није у поседу играча већ се котрља или одскаче по поду док се играчи оба тима боре или скачу за њу.
Посед лопте екипе се не мења све док је противник не преузме, нпр.: прекршај 24 секунде може да се деси за време
ничије лопте.

Manufactured (Shot)
ЛАЖИРАЊЕ ШУТА

MS

Када играч са лоптом на коме је начињена грешка није у акцији шутирања, започне акцију шутирања након што се
догодила грешка, надајући се да ће му као казна за грешку бити додељена слободна бацања.

Marginal Contact
БЕЗЗНАЧАЈАН ДОДИР

MC

Иако је кошарка игра без додира, практично немогуће да се играчи крећу по терену без међусобних додира. Ако се
види да додир утиче на игру, тада треба досудити грешку. Сваки додир који не утиче на игру сматраће се
беззначајним и биће занемарен.

Mechanics
МЕХАНИКА

MEC

Технички аспект суђења, нпр.: како се судије крећу, покривање терена, знаци, спровођење слободних бацања,
ситуације подбацивања лопте, убацивање лопте, итд.

Media Time-Out(s)
ТАЈМ-АУТ(И)

MTO

Организационо тело које руководи такмичењем може да одлучи да ли ће да уведе медијске тајм-ауте, или не. У
случају да их уведе, одлучује о дужини њиховог трајања (нпр.: 60, 75, 90 или 100 секунди).
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No-Call
НЕ ДОСУДИТИ НИШТА
Non-Active Referee
НЕАКТИВАН СУДИЈА

Obvious Play
ОЧИГЛЕДНА ИГРА

СКРАЋЕНИЦА

ОПИС

NC

Једна од најбољих одлука коју судија може да доносе је да не досуди ништа када процени да евентуална грешка
или прекршај не утичу на дух и циљ правила игре.

NAR

Судија који не спроводи слободно бацање, убацивање лопте или не подбацује лопту за време почетног
подбацивања.

OP

Ситуација у игри јасно препознатљива за већину учесника утакмице, судије, тренере, играче и гледаоце.
Судије морају да реагују 100% исправно у оваквим ситуацијама без права на грешку.

Off the Ball
ИГРА ОД ЛОПТЕ

OFB

Односи се на све аспекте игре која не укључује играча са лоптом и играче у његовој близини.

Offensive end
ПРЕДЊЕ ПОЉЕ

n/a

Страна терена на којој екипа напада са жељом да постигне погодак (предње поље екипе).

Official Basketball Rules Interpretations
СЛУЖБЕНА ПРАВИЛА ИГРЕ –
ЗВАНИЧНА ТУМАЧЕЊА
Open Angle
ОТВОРЕН УГАО

OBRI

Документ који издаје ФИБА, укључује сва званична тумачења Правила игре које дефинише ФИБА.

OA

Јасан преглед акција/игре у примарној/продуженој зони одговорности судије. Никад не треба
отворен угао.

напуштати

Opposite Side
СУПРОТНА СТРАНА

OPS

Односи се на страну терена за игру која је удаљенија од записничког стола.

Out-of-Bounds
ИЗВАН ТЕРЕНА

OOB

Подручје изван терена за игру, простор око терена укључујући и граничне линије.

Outside-In (Angle)
УГАО СПОЉА КА УНУРА

O-IN

Препоручљива позиција за водећег судију, када он стоји под 45⁰ и има што је могуће више играча у свом видном
пољу.

Palming (the Ball)
НОШЕЊЕ ЛОПТЕ

PLM

Види ношење лопте.

Pass
ДОДАВАЊЕ

n/a

Метод кретања лопте бацањем од једног до другог играча у нападу.

Pass-Off
ДОДАВАЊЕ УМЕСТО ШУТИРАЊА

POFF

Ситуацију у којој је играч започео акцију шутирања и након чега је на њему начињена грешка и он уместо да
заврши акцију шутирања до краја, дода лопту свом саиграчу.
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ОПИС

Patienced Whistle
СТРПЉИВ ЗВИЖДУК

PW

Када је судија у стању да испрати целу акцију (почетак/развој/крај) пре него што употреби пиштаљку.

Pheripheral Vision
ПЕРИФЕРНИ ВИД

PV

Видети широко, обе стране, док гледаш право.

Personal Foul
ЛИЧНА ГРЕШКА

PF

Лична грешка подразумева грешку играча која се односи на додир са противником за време живе или мртве лопте.

Phantom call (Fantasy call)
ИЗМИШЉЕНА ОДЛУКА

FAC

Односи се на ситуацију када судија досуђује грешку а у ствари чак није било никаквог додира (проблем са
самодисциплином/“не видим – не могу да судим“). Ово је другачије од безначајног додира који се неисправно
досуђује као грешка (проблем у вези критеријума).

Pick
ЕКРАН У НАПАДУ

SC

Екран у нападу.

Pivot foot
ПИВОТ НОГА

n/a

Играчу који држи лопту на терену дозвољено је да се окреће око једне ноге под условом да је та нога у
непрестаном додиру са подом док се око ње окреће – пивот нога.

Player
ИГРАЧ

n/a

Члан екипе који се за време игре налази на терену и овлаштен е да игра.

Pre-Game Conference
ДОГОВОР ПРЕД УТАКМИЦУ

PGC

Пред почетак утакмице неопходне је да се судије сретну, још више упознају један другог и договоре се о раду на
терену, механици и припреме се за утакмицу.

Pre-Game Routines
ПРОВЕРА ОПРЕМЕ ПРЕД УТАКМИЦУ

n/a

Рутина кроз коју судије пролазе пред почетак утакмице. Укључује проверавање записника, потврду да мерилац
времена познаје одредбе Правила везано за мерење времена, итд…

Preventative Officiating
ПРЕВЕТИВНО СУЂЕЊЕ

PRO

Односе се на активности судија које унапред спречавају евентуалне проблеме комуникацијом са играчима и/или
тренерима. Ово се дешава и за време живе лопте (игра центара, скок игра), али и за време мртве лопте.

Primary Coverage
ПОКРИВАЊЕ ПРИМАРНЕ ЗОНЕ

PCE

Зона одговорности судије у којој је он увек способан да покрије акције играча.

Push-off
Одгуривање

PО

Када нападач одгурне играча одбране да би га спречио да игра или да игра на лопту, или да и створио додатни
простор за себе.

Pushing
ГУРАЊЕ

PU

Гурање је недозвољен лични додир било којим делом тела где играч насилно помера или покушава да помери
противника са или без лопте.

18

ПОЈАМ
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ОПИС

Quick Whistle
БРЗ ЗВИЖДУК

QW

Када судија није у стању да испрати целу акцију (почетак/развој/крај) пре него што употреби пиштаљку. Понекад брз
звиждук доводи до непотребне одлуке.

Rebound
СКОК

RB

Код неуспешног шута на кош долази до такмичења две екипе услед жеље да се освоји лопта познатог као скок игра
када се лопта одбије(а) од обруча или табле). Успешан скок значи освојити лопту после неуспелог шута.

Rectangle

RC

Односи се на предње поље које је подељено на 6 правоугаоника како би се лакше одредиле зоне одговорности
судија.

Ref
СУДИЈА

n/a

Скраћеница за судију.

Referee
СУДИЈА

REF

Генерално, израз који се користи за 2/3 судија које суде утакмицу.

Referees
СУДИЈЕ

n/a

Судије су главни судија и 1 или 2 судија. Њима помажу помоћне судије и делегат ако је присутан.

Referee Instructor
ИНСТРУКТР СУЂЕЊА

RI

Инструктор суђења је особа која добро познаје подучавање и учење, кошарку и суђење. ФИБА цертификује
и обучава инструкторе суђења.

Refereeing Defence
СУДИ ОДБРАНУ

RD

Првенствени задатак судије кад суди игру око лопте је да се фокусира на недозвољене акције играча одбране
држећи га у видном пољу заједно са играчем напада.

Regular call
НОРМАЛНА ОДЛУКА

RC

Сматра се нормалном одлуком судије који је одговоран за ту игру (не подразумева пружање помоћи партнеру).

Ring
ОБРУЧ

n/a

Округли део коша од метала за који је окачена мрежице кроз који треба да прође лопта да би се уписао погодак.

Rotation
РОТАЦИЈА

ROT

Односи се на ситуацију у предњем пољу, када кретање (промена позиције) лопте проузрокује кретање или “ротацију“
водећег судије ка страни где је лопта. Знак за водећег да „ротира“ је када лопта оде на страну терена где је централни
судија (слабија страна суђења), оде и остане тамо. Промена позиције водећег судије утиче на промену позиције остале
двојице судија, пратећег (постаје централни) и централног (постаје пратећи).

Scan (the Paint)
СКЕНИРАТИ РЕКЕТ КОД (РОТАЦИЈЕ)

SPA

Када водећи судија ротира крећући се иза чеоне линије он треба да надзире „рекет“ и уочи недозвољену игру од лопте. Ако
је „рекет“ празан, преузима одговорност за наредну игру на слабијој страни суђења.
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СКРАЋЕНИЦА

ОПИС

Score
РЕЗУЛТАТ

FG

Постићи погодак из игре или слободног бацања. Односи се и на укупан број поена који постигну екипе на утакмици –
нпр.: резултат утакмице 50:47.

Scorer
ЗАПИСНИЧАР

SR

Записничар води евиденцију у записнику како је то предвиђено Правилима игре.

Scoresheet
ЗАПИСНИК

SS

Званична евиденција детаља у вези са утакмицом која се води за време утакмице. У записник се уписује редоследом
подаци у вези екипа и поени и грешке играча и тренера.

Screening
ЕКРАН

SC

Екран је покушај да се успори или спречи противни без лопте, да дође до жељеног положаја на терену за игру.

Secondary (Coverage)
ПРОДУЖЕНА ЗОНА ОДГОВОРНОСТИ

SCE

Зона одговорности и деловања судије коју је он способан да покрије након што је претходно покрио своју примарну
зону.

Self-Evaluation
САМООЦЕЊИВАЊЕ

SEF

Процес оцењивања својих сопствених перформанси (учинка).

Selling the call
ПРОДАВАЊЕ ОДЛУКЕ

STC

Ставити акценат на гласнију подршку знакова, снажнији звиждук и одсечније знаке. Ово треба примењивати само
када је неопходно да се подупре одлука да би била одговарајуће прихваћена.

NCSC

Поља полукругова без пробијања нацртана су на терену за игру у сврху означавања специфичног простора за
тумачење ситуација пробијања/блокирања под кошем. Линије полукругова припадају пољу полукругова без
пробијања.

Semi-Circle (No-Charge)
ПОЛУКРУГ БЕЗ ПРОБИЈАЊА
Shot
ШУТ

n/a

Покушај постизања поготка из игре.

Shot Clock Operator
МЕРИЛАЦ ПЕРИОДА ШУТА

SCO

Мерилац периода шута контролише рад сата за шут како је то предвиђено Правилима игре.

Shot Clock Violation
ПРЕКРШАЈ ПЕРИОДА ШУТА

SCV

Када екипа оствари посед живе лопте на терену дужна је да у року од 24/14 секунди упути шута на противнички
кош. Ако то не учини онда је то прекршај.

Sidelines
БОЧНЕ ЛИНИЈЕ

n/a

Граничне линије терена којима су означене бочне стране терена.
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Signals
ЗНАЦИ

n/a

Званична комуникација описана у Правилима игре помоћу које судије објашњавају своје одлуке играчима и
записничком столу.

Signals (communication among the crew)
ЗНАЦИ (КОМУНИКАЦИЈА УНУТАР
СУДИЈСКОГ ТИМА)

SPS

Суптилни гестови које један судија упућује другом са захтевом да му помогне у вези игре и тимског рада - као што
је питање да ли је видео (су видели) ко је последњи додирнуо лопту пре него што је она изашла изван граничних
линија. Сваки судијски тим може имати свој интерни начин комуникације.

Special Situations
ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ

SPS

У току истог периода у коме је сат заустављен, који следи после повреде Правила, могу да настану посебни
случајеви када се начини додатна повреда(е) Правила.

Spirit and Intent of the Rules
ДУХ И ЦИЉ ПРАВИЛА ИГРЕ

n/a

Правила нису написана да би се тумачила дословно, већ да би се спречили играчи да стекну предност нелегалним
методама. Дакле, нису сви додири грешке, већ само они додири које прозурокује играч да би довео противника у
подређен положај. О сваком додиру треба судити према његовом утицају на игру, а не према њему самом
појединачно, изолованим од целе ситуације. Флексибилно тумачење Правила је оно што јесте неопходно судећи
утакмицу у складу са „духом и циљем“ Правила.

SF

Главни тренер ће означити најкасније 10 минута пре предвиђеног почетка утакмице 5 играча који ће започети
утакмицу.

Starting Five
ПОЧЕТНА ПЕТОРКА
Stay with the Play
ОСТАНИ УЗ ИГРУ

SWP

Судија ће држати игру у свом видном пољу концентрисан све док се она не заврши, не остављајући је ван надзора

Strong Side (Refereeing/3PO)
ЈАЧА СРАНА СУЂЕЊА

SSR

Страна терена на којој се налазе водећи и пратећи судија (3ПО).

Substitution Opportunity
МОГУЋНОСТ ЗА ЗАМЕНУ

SUBO

Прилика за замену почиње:
• За обе екипе, када лопта постане мртва, сат за игру буде заустављен и судија заврши своју комуникацију са
записничким столом,
• За обе екипе, када лопта постане мртва после последњег успешног слободног бацања,
• За екипу која није постигла погодак, када је постигнут погодак из игре кад сат за игру показује 2:00 минута или
мање у четвртој четвртини и у сваком продужетку.

Substitution/Substitute
ЗАМЕНА

SUB

За време игре, члан екипе је заменик када није на терену за игру, али је овлаштен да игра.

Switching (referees)
ПРОМЕНА МЕСТА/ПОЗИЦИЈА

SW

Односи се на замене места судија након досуђене грешке и показивања записничком столу, а односи се на све 3
позиције L, С и Т. Промена подразумева да судија који је донео одлуку одлази на нову позицију

Table side
СТРАНА СТОЛА

TS

Односи се на страну терена која је ближа записничком столу.
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Table Officials
ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ

TBO

Помоћне судије су: записничар, помоћни записничар, мерилац времена и мерилац периода шута.

Tap
ОДБИЈАЊЕ

n/a

Одбијање је шут за погодак из игре када се лопта усмери шаком (ама) према противничком кошу.

Team/Team Manager
ЕКИПА/МЕНАЏЕР ЕКИПЕ

TM

Сваку екипу сачињавају:
• Највише 12 чланова екипе који имају право игре, укључујући капитена,
• Главног тренера и ако екипа то жели првог помоћног тренера,
• Највише 8 пратећих чланова делегације, укључујући највише 2 помоћна тренера, који могу да седе на клупи
екипе и имају посебна задужења, нпр.: менаџер, доктор, физиотерапеут, статистичар, преводилац,…

Team Bench Area
ПРОСОТР ОКО КЛУПЕ

TBA

Простори око клупа екипа су обележени изван терена за игру ограничени са 2 линије. У простору око клупе обе
екипе, 16 столица морају да буду на располагању за главног тренера, помоћне тренере, играче удаљене из игре и
пратеће чланове делегације. Све друге особе налазе се најмање 2 метра иза клупе екипе.

Team Control (Ball)
ПОСЕД/КОНТРОЛА ЛОПТЕ

TC

Контрола екипе почиње када играч те екипе има контролу лопте тако што је држи или води или има живу лопту на
располагању.
Контрола лопте се наставља кад:
• Играч те екипе има контролу живе лопте, и
• Саиграчи међу собом додају лопту.
Контрола екипе се завршава:
• Противник стекне контролу,
• Лопта постане мртва, и
• Лопта напусти шаку(е) играча приликом шута за погодак из игре или слободног бацања.

Team Control foul
ГРЕШКА ЕКИПЕ У ПОСЕДУ ЛОПТЕ

TCF

Било која грешка у нападу. Грешка коју начини било који играч за време док његова екипа има контролу
лопте.

Team Foul(s)
ГРЕШКА(Е) ЕКИПЕ

TFO

Грешка екипе је лична, техничка, неспортска или дисквалификујућа грешка коју начини играч. Екипа је у
ситуацији казне за грешке екипе након што начини 4 грешке екипе у четвртини.

Teamwork
ТИМСКИ РАД

n/a

Неометано функционисање судијског тима које обезбеђује правилну покривеност и контролу игре.

Technical Foul
ТЕХНИЧКА ГРЕШКА

TF

Грешка досуђена играчу, главном тренеру, заменику или пратиоцу екипе за неспортско понашање које е
укључује додир (позната као „Т“).
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Tempo
ТЕМПО/РИТАМ

n/a

Брзина којом се утакмица игра: да ли екипе трче са једног на другу страну терена, користе контра-напад и
праве велики број грешака, или задржавају лопту и играју „дугачак напад“

Three (3) Person officiating
МЕХАНИКА 3 СУДИЈА

3PO

Концепт суђења на основу којег утакмицу суде 3 судија. Тим од 3 судија чине главни судија, судија 1 и судија 2 и сви
суде са позиције водећег, пратећег или централног судије.

3S

Играч не сме да остане у противничком пољу ограничења дуже од 3 узастопне секунде док његова екипа има
контролу живе лопте у предњем пољу и сат за игру ради.

Throw-in
УБАЦИВАЊЕ ЛОПТЕ

T-IN

Убацивање настаје када се играч који изводи убацивање налази ван граничних линија и додаје лопту у терен за
игру.

Time & Distance (Basketball)
ВРЕМЕ И РАСТОЈАЊЕ (КОШАРКАШКИ)

T&D

Када се чува играч који не контролише лопту, елементи времена и растојања се примењују. Играч одбране не може
да заузме положај толико близу и/или тако брзо у путањи противника који се креће, да овај нема довољно времена
или растојања било да се заустави или промени правац. Растојање је директно сразмерно брзини противника, али
никад није мање од 1 корака.

Time-Out (Referees)
СУДИЈСКИ ТАЈМ-АУТ

RTO

Судије могу да досуде судијски тајм-аут када је играч повређен или ако желе да се међусобно посаветују, или да
комуницирају са играчем, записничким столом или са клупом екипе.

TO

Тајм-аут је прекид ире када тренер може да се обрати својој екипи. Екипи могу да се доделе у било кје време 2 тајмаута у првом полувремену, 3 тајм-аута у другом полувремену и по 1 тајм-аут у сваком продужетку.

TOO

Прилика за тајм-аут почиње:
• За обе екипе, када лопта постане мртва, сат за гру заустављен и судија заврши своју комуникацију са записничким
столом,
• За обе екипе, када лопта постане мртва после успешног последњег слободног бацања,
• За екипу која није постигла погодак, када је постигнут погодак из игре.
Прилика за тајм-аут се завршава када је лопта на располагању играчу за убацивање или прво слободно бацање.

Three (3) Seconds
3 СЕКУНДЕ

Time-Out (Team)
ТАЈМ-АУТ
Time-Out Opportunity
МОГУЋНОСТ ЗА ТАЈМ-АУТ

Timer
МЕРИЛАЦ ВРЕМЕНА
Trail (Referee)
ПРАТЕЋИ СУДИЈА

TR
T

Мерилац времена мери време за игру, тајм-ауте и интервале игре у складу са Правилима игре.
У механици 2 судија, један судија је увек испред игре (и за време кретања са једне на другу страну терена), док
други остаје благо иза игре обезбеђујући принцип „држати између“. Пратећи судија је увек одговоран за
спречавање/ометање поготка и да одреди да ли је акција шута изведена на време или не.
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Travelling Violation
КОРАЦИ

TV

Када играч са лоптом подигне или помери пивот ногу са места на поду пре него што избаци лопту при
поласку у вођење, или направи недозвољен број корака када хвата лопту код заустављања, додавања или
шутирања. Није могуће направити прекршај корака за време вођења, јер број корака између два додира шаке
са лоптом није ограничен.

Triple Whistle
ТРОСТРУКИ ЗВИЖДУК

3W

Ситуација када сва тројица судија звижде у пиштаљку истовремено.

Turnover
ИЗГУБЉЕНА ЛОПТА

TOR

Када екипа у нападу изгуби посед лопте, а да то није код неуспешног шута, као што је случај кад противник
пресече додавање, прекршаја или грешке у нападу.

Two (2) Person Officiating
МЕХАНИКА СУЂЕЊА 2 СУДИЈА

2PO

Судијски концепт на основу којег 2 судија обављају посао за време утакмице. Судије су главни судија и судија 1 и за
време утакмице обављају своју дужност на позицијама водећег и пратећег судије.

U (U1,U2)

У механици двојице судија, један судија је означен као главни судија, а други као судија 1. Судија 1, је уобичајено
млађи и/или мање искуснији судија. Дужност судије 1 и његова права су иста као и главног судије, изузев детаља
наведених у овом речнику везаних за дужности и прва главног судије. У механици 3 судија, судије су главни судија,
судија 1 и судија 2.

Unsportsmanlike Conduct (Behaviour)
НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ

UC

Понашати се неспортски значи понашати се на начин који не приличи поштеном, етичном и часном појединцу.
Неспортско понашање чине обмане, непоштовање, оцрњивање и критичке примедбе на рачун судија или
противника, уопштена употреба вулгарних речи или њихова усмереност ка појединцу. Казна за неспортско
понашање играчу на терену, тренеру или члану делегације/пратиоцу екипе је Техничка грешка.

Unsportsmanlike Foul
НЕСПОРТСКА ГРЕШКА

UF

Било који недозвољен додир који укључује неки од ниже наведених критеријума биће досуђен као Неспортска
грешка:
• Додир на противнику који није исправан покушај да се директно ига на лопту у оквиру духа и циља Правила,
• Неумерени, груб додир који проузрокује играч у покушају да игра на лопту или противника,
• Непотребан додир који проузрокује играч одбране да би зауставио напредовање у транзицији екипе у нападу.
Ово се примењује све док играч у нападу не започне акцију шутирања,
• Недозвољен додир који играч чини отпозади или бочно на противнику, који напредује ка противничком кошу и
нема других играча између играча који напредује, лопте и коша. Ово се примењује све док играч у нападу не
започне акцију шутирања,
• Додир играча одбране са противником на терену за игру када сат за игру показује 2:00 минута или мање у
четвртој четвртини и у сваком продужетку, док се лопта налази ван граничних линија ради убацивања и још увек
је у шакама судије или је располагању играчу који изводи убацивање.

Umpire
СУДИЈА 1 и СУДИЈА 2
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Video Operator
ВИДЕО ОПЕРАТЕР

VO

Видео оператери праве видео запи

Violation
ПРЕКРШАЈ

n/a

Прекршај је повреда Правила.
Казна: Лопта се додељује противницима за убацивање на месту најближем повреди правила, изузев директно иза
табле, осим ако није другачије назначено у Правилима.

Warning
УПОЗОРАВАЊЕ

WAR

Односи се на било коју ситуацију када судије одлучују да главни тренер или играч да буду опоменути на некоректно
понашање; нормално за недозвољено понашање, кашњење игре, лажирање грешке.

Weak Side (Refereeing)

WSR

Страна терена на којој се налази централни судија (3ПО).

Wiping the Basket
ПОНИШТАВАЊЕ ПОГОТКА

n/a

Поништавање поготка (израз који се користи у Северној Америци).

Working Area
ЗОНА КРЕТАЊА/РАДНА ЗОНА

WA

Зона кретања судије на свакој од посматраних позиција.
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