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PREDGOVOR 

FIBA SLUŽBENA PRAVILA KOŠAKRKAŠKE IGRE (OBR) odobrena su od FIBA Centralnog Odbora i 
dostupna su cijeloj košarkaškoj obitelji. 

Prema uspostavljenoj proceduri, FIBA savjetodavna skupina za pravila, sastavljena od košarkaških i 
sudačkih stručnjaka, pomno proučava sve prijedloge za promjenu pravila prije nego ih podnese FIBA 
tehničkoj komisiji za završni pregled. Ključni sudionici – treneri (WABC – Svjetsko udruženje košarkaških 
trenera), FIBA igračka komisija, NBA i NCAA predstavnici su također uključeni u analizu promjena 
pravila. 

Novo izdanje OBR-a obično postaje važeće od 1. listopada bilo koje godine. 

Službena košarkaška pravila sastoje se od dva odjeljka: a) Košarkaška pravila i b) Košarkaška 
oprema. Objavljeni su u dva odvojena dokumenta. 

Kako bi se olakšala priprema za nova pravila u cijelom svijetu, FIBA objavljuje sljedeće dokumente. 

 

a. Službena košarkaška pravila i košarkaška oprema na engleskom * 

b. Službena košarkaška pravila i košarkaška oprema (sa žutim praćenjem promjena) na engleskom**  

c. Sažetak izmjena pravila na engleskom, francuskom i španjolskom*** 

d. Službena tumačenja košarkaških pravila na engleskom  

**** Dopunski materijal Complementary material 

e. Webinari, prezentacije i videozapisi za objašnjenje promjena pravila u praksi. 

 

 

 
*= dostupno u lipnju 2022 
**  = sve promjene (nova pravila & uredničke promjene) označene su žutom bojom. 
*** = ne uključuje sve manje uredničke izmjene 
**** = dostupno u rujnu 2022 
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1. Čl. 4 Momčadi  
 
RAZLOG PROMJENE 
 
Središnji odbor FIBA-e odobrio je promjenu nekih mjera za brojeve igrača na majicama u ožujku 
2021. Ova promjena je objavljena u trenutnoj verziji FIBA internog pravilnika – Knjiga 2. Sada će 
OBR biti sinkroniziran s istim detaljima. 

 
NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 4  Momčadi 

4.3.2 Svaki član momčadi nosi majice s brojem na prednjoj i stražnjoj strani. Broj mora biti 
jasan i kontrastne boje u odnosu na majicu.  

Brojevi moraju biti jasno vidljivi i:  

• na stražnjoj strani najmanje 16 cm visoki,  

• na prednjoj strani najmanje 8 cm visoki,  

• široki najmanje 2 cm. 

• momčadi koriste brojeve od 0 i 00 i od 1 do 99,  

• grači iste momčadi ne mogu imati iste brojeve,  

• reklamni natpisi ili logotipi moraju biti udaljeni najmanje 4 cm od brojeva.  



THE FIBA 

 
 

2. Čl. 4 Momčadi 

RAZLOG PROMJENE 

Ažuriranje pravila u skladu s razvojem košarkaške opreme namijenjene igračima 

 
NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 4 Momčadi 

4.4.2 Igrači ne smiju nositi opremu (predmete) koji mogu uzrokovati ozljedu igrača. 

• Sljedeći predmeti NISU dopušteni: 
… 

• Sljedeći predmeti SU dopušteni: 

• Zaštitna oprema za rame, nadlaktice, bedra ili potkoljenice ako je dovoljno podstavljena. 

• Kompresijska odjeća za ruke i noge. 
… 

Svi igrači u momčadi moraju imati svu kompresijsku odjeću za ruke i noge, pokrivala za 
glavu, narukvice, trake za glavu i trake iste jednobojne boje.



 
 

3. Čl. 8, 10 i 34 Kraj vremena za igru 

RAZLOG PROMJENE 

U OBR 2020 imamo odluke u vezi sa situacijama kada je pogreška dosuđena dok je igrač u akciji 
šutiranja i ta odluka je blizu kraja vremena za igru ili isteka sata za napad. 

Ako se pogreška dogodila pred kraj četvrtine ili produžetka, sudac će odrediti preostalo vrijeme za 
igru. 

Kada se dosudi pogreška, sat za igru i sat za napad moraju se odmah zaustaviti. Međutim, bez 
upotrebe sustava za mjerenje vremena kontroliranog zviždaljkom (PTS), uvijek postoji margina 
pogreške zbog vremena ljudske reakcije mjeritelja vremena i operatera sata za napad, a signal se 
ne može izbjeći. Dobro vrijeme reakcije je oko 0,3 sekunde, prema iskustvima Automobilskih 
klubova, mjereći vrijeme reakcije vozača. 

Stoga, čak i kada sudac odluči da je pogreška još uvijek tijekom vremena za igru, ne može se izbjeći 
da mjeritelj vremena i operater sata za napad zaustave svoje satove s odgodom vremena reakcije, 
osim ako postoji PTS. 

Suci će znati je li pogreška bila unutar vremena za igru ili ne. Ako postoji IRS, mogu provjeriti, ako 
ne, moraju samostalno odlučiti. 

Ako se prvi dogodila pogreška, oba signala sata se ignoriraju i igra se nastavlja kao da se niti jedan 
signal sata nije oglasio. Svi postignuti pogotci iz igre se računaju i izvodi se slobodno(a) bacanje(a). 
Osim toga, uvijek mora biti malo preostalog vremena za igru, čak i ono može biti kratko, ali nikad 
apsolutno 0,0. 

Ako se pogreška dogodila nakon što se oglasi sat za igru ili sat za napad, ta se pogreška neće uzeti u 
obzir jer se dogodila nakon isteka vremena za igru, osim ako se radi o nesportskoj, tehničkoj ili 
diskvalificirajućoj pogrešci te slijedi nova četvrtina ili produžetak. 

Time više neće biti situacija sa slobodnim bacanjima koja se izvode bez da su igrači poredani na 
označenim mjestima duž ograničenog područja prije početka intervala igre. 

Mogu se dogoditi sljedeće situacije:  

Sat za igru / Vrijeme za igru 

• Prvo se dogodila pogreška. Sat za igru će se zanemariti. Odredit će se preostalo vrijeme za 
igru. U trenutku kada se pogreška dogodila, lopta može biti u rukama igrača ili u letu ka 
košu uslijed šuta. Ako lopta uđe u koš, pogodak se priznaje. Kazna za pogrešku će se upisati. 
Igra se nastavlja s preostalim vremenom na satu za igru. Pri ubacivanju, Članak 16.2.5. će se 
primjeniti (0.1 ili 0.2 sekunde za igru).  

• Prvo se oglasio sat za igru. Osobna pogreška će se zanemariti. Ako je lopta u ruci(kama) 
šutera, pogodak se ne računa. Ako je lopta u letu pri šutu i uđe u koš, pogodak se računa. 
Kazna za nesportsku, tehničku ili diskvalificirajuću pogrešku bit će izvedena prije početka 
sljedeće četvrtine ili produžetaka, osim ako je utakmica završila. 

Sat za napad 

• Prvo se dogodila pogreška. Signal sata za napad će se zanemariti.  trenutku kada se pogreška 
dogodila, lopta može biti u rukama igrača ili u letu ka košu uslijed šuta. Ako lopta uđe u koš, pogodak se 
priznaje. Kazna za pogrešku će se upisati. Igra se nastavlja kao i nakon svake kazne za pogrešku 
tijekom igre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Prvo se oglasio signal sata za napad. 

a. Dok je lopta još uvijek u ruci(kama) igrača koji kontrolira loptu, dogodio se prekršaj 
sata za šut. Ako lopta uđe, pogodak se ne računa. Osobna greška će se zanemariti. Igra 
se nastavlja kao nakon svakog prekršaja isteka sata za napad, osim ako je pogreška 
bila nesportska, tehnička ili diskvalificirajuća. 

b. Kada je lopta u zraku i dotakne obruč, signal sata za napad će se zanemariti i kazna za 
pogrešku će se upisati. Ako lopta uđe u koš, pogodak se računa. 

c. Kada je lopta u zraku i promaši obruč, signal sata za napad će se zanemariti, a kazna za 
pogrešku će se provesti jer se pogreška dogodila prije nego što napadačka momčad 
uhvati skok ili obrambena momčad dobije jasnu kontrolu nad loptom. Dosuđuje se 
kazna za pogrešku. 

 

 

RJEŠENJE 

1. U članak 8. dodati novi stavak 8.8 s definicijom preostalog vremena za igru u slučaju da je 
dosuđena pogreška učinjena tijekom vremena za igru. 

2. Preformulirati posljednju točku članka 10.4 jer je preostala samo jedna iznimka. 

3. Obrisati posljednju točku članka 34.2.2 jer se ta iznimka više ne primjenjuje. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 8 Vrijeme za igru, izjednačen rezultat i produžeci 

8.8 Ako je pogreška učinjena pred kraj četvrtine i produžetka, sudac će odrediti preostalo 
vrijeme za igru. Na satu za igru mora biti prikazano najmanje 0,1. 

8.9 Ako je pogreška učinjena tijekom intervala igre, svako eventualno slobodno bacanje(a) 
mora biti izvedeno prije početka sljedeće četvrtine ili produžetka. 

 

Čl. 10 Status lopte 

10.4 Lopta ne postaje mrtva i pogodak se priznaje, ako je postignut, kada je:  

• lopta u letu prilikom šuta na koš iz igre i:  

–  sudac zazviždi,  

– oglasi se signal sata za igru označavajući kraj razdoblja,  

– oglasi se signal sata za napad.  

• lopta u letu prilikom slobodnog bacanja i sudac zazviždi zbog bilo kojeg prekršaja 
pravila koje se ne odnosi na izvođača slobodnog bacanja, . 

• Loptu kontrolira igrač koji šutira iz igre te završava svoj šut kontinuiranom kretnjom 
koja je započela prije nego što je pogreška dosuđena bilo kojem protivničkom igraču ili 
bilo kojoj osobi kojoj je dopušteno sjediti na klupi protivničke momčadi. 

Ova se odredba ne primjenjuje i pogodak se ne računa ako nakon sudačkog zvižduka 
započne potpuno novi moment šuta.



 
 
 

Čl. 34 Osobna pogreška  

34.2 Kazna 

34.2.2 Ako je pogreška napravljena na igraču koji je u momentu šuta, tom igraču se dodjeljuje 
određeni broj slobodnih bacanja i to: 

• ako je šut iz igre uspješan, pogodak se priznaje, 1 dodatno slobodno bacanje . 

• ako je šut iz polja 2 poena neuspješan, 2 slobodna bacanja . 

• ako je šut iz polja 3 poena neuspješan, 3 slobodna bacanja . 

• Ako je pogreška na igraču napravljena u trenutku ili nešto prije oglašavanja signala sata za igru, koji 
označava kraj razdoblja, ili u trenutku ili nešto prije oglašavanja signala sata za napad dok je lopta 
još u ruci (rukama) igrača, a pogodak iz igre je postignut, pogodak se ne priznaje i dodjeljuju se 2 ili 3 
slobodna bacanja. 

 

Postoje dodatne izmjene u ovom članku u vezi s "pogreškom za ubacivanje", vidi stranicu 11.
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4. Čl. 9 Početak i kraj razdoblja, produžetka ili 
utakmice 

RAZLOG PROMJENE / ANALIZE 

Iz praktičnih razloga i prema zahtjevu mnogih nacionalnih saveza momčadi će u drugom 
poluvremenu braniti svoj koš ispred svoje momčadske klupe. Ovo je već danas uobičajena praksa u 
većini utakmica. Momčadi se radije zagrijavaju prije utakmice ispred svojih klupa. Zagrijavanje 
tijekom poluvremena puno je kraće, stoga nije toliko bitno. 

Ovaj je zahtjev također dolazio od pomoćnih sudaca i zapisničkog stola. U drugom poluvremenu, 
posebice u zadnjoj četvrtini kada je utakmica obično puno intenzivnija, momčadi igraju obranu ispred 
svojih klupa. Kada protivnička momčad postigne pogodak i glavni trener zatraži time-out, suci za 
stolom već gledaju u tom smjeru i uvidjet će zahtjev mnogo brže. Trenutačno, ako se koš nalazi s 
jedne strane, a glavni trener traži time-out s druge strane, pomoćni suci za stolom često primijete 
zahtjev za time-out sa zakašnjenjem ili ga uopće ne primijete, što dovodi do pritužbi. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 9  Početak i kraj razdoblja, produžetka ili utakmice 

9.4 Za sve utakmice, prva momčad navedena u rasporedu (domaća momčad) mora imati, 
kada je okrenuta prema terenu od zapisničkog stola: 

• svoju momčadsku klupu na lijevoj strani zapisničkog stola, 

• svoje zagrijavanje prije utakmice na polovici terena ispred svoje momčadske klupe. 

 

Međutim, ako se obje ekipe slože, mogu zamijeniti momčadske klupe i/ili polovice terena 
za zagrijavanje za prvo poluvrijeme.



 
 

5. Čl. 12 Podbacivanje i promjenjivi posjed 

RAZLOG PROMJENE 

Postavljanje strelice za izmjenični posjed nakon početnog podbacivanja trenutno ovisi o prvoj 
kontroli žive lopte od strane ekipe na terenu za igru. Ovo je istaknuto kao stvaranje nekoliko 
nepotrebnih komplikacija budući da je prva kontrola također moguća pri ubacivanju izvan granica 
kada je lopta izbačena izvan granica igrališta od strane skakača. Ovom promjenom postupak 
ubacivanja promjenjivog posjeda lopte uspostavlja se prvom momčadskom kontrolom žive lopte 
nakon podbacivanja i uklanja komplikacije uzrokovane kriterijima "na terenu za igru". 

 

RJEŠENJE 

Prvi posjed, neovisno o tome na kojem mjestu se dogodi, odredit će smjer strelice za izmjenični 
posjed. 

 
NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 12 Podbacivanje i promjenjivi posjed 

12.5.2 Momčad koja ne stekne prvu momčadsku kontrolu žive lopte nakon podbacivanja, imati 
će pravo na ubacivanje promjenjivog posjeda lopte. 



 
 
 

6. Čl. 34 / 37 Pogreška prilikom ubacivanja lopte 

RAZLOG PROMJENE 

Kako bi se osiguralo da se normalne košarkaške radnje ne dosuđuju kao nesportske pogreške na 
kraju utakmice od strane: 

a. Izbrisati postojeći članak 37, točka – nema više automatske nesportske pogreške ako je 
obrambena pogreška dosuđena prije nego je lopta napustila ruke igrača koji ubacuje. 

b. I dalje je moguće dosuditi nesportsku pogrešku na temelju ostalih kriterija za nesportsku 
pogrešku, ovisno o vrsti akcije. 

c. Dodati novu kaznu: 1 slobodno bacanje i posjed u slučaju da je osobna greška ekipe B 
dosuđena prije nego što je lopta ispuštena tijekom ubacivanja, vrijedi zadnje 2 minute igre. 

 
NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 34 Osobna pogreška  

34.1 Definicija 

34.1.1 Osobna pogreška je nepropisan dodir igrača s protivnikom, bez obzira je li lopta živa ili mrtva.  

Igrač ne smije držati, blokirati, gurati, probijati, sapletati ili ometati kretanje protivničkog igrača širenjem 
šake, ruku, laktom, ramenom, bokom, nogom, koljenima ili stopalom, ni neprirodnim savijanjem tijela (izvan 
svog cilindra), niti se smije upustiti u bilo kakvu grubu igru.  

34.1.2 Pogreška pri ubacivanju je osobna pogreška učinjena, kada sat za igru pokazuje 2:00 minute ili manje u 
četvrtoj četvrtini i svakom produžetku, od strane obrambenog igrača na protivniku u igralištu dok je 
lopta izvan graničnih linija na raspolaganju za ubacivanje i još uvijek se nalazi u rukama suca ili igrača 
koji izvodi ubacivanje. 

34.2 Kazna 

Dosudit će se osobna pogreška obrambenom igraču. 

34.2.1 Ako je pogreška nad igračem koji nije u momentu šuta:  

• igru nastavlja momčad koja nije učinila pogrešku, ubacivanjem lopte s mjesta najbližeg 
onom gdje se pogreška dogodila . 

• ako je momčad koja je napravila pogrešku u kaznenoj situaciji zbog pogrešaka momčadi, tada se 
primjenjuje članak 41 . 

34.2.2 Ako je pogreška napravljena na igraču koji je u momentu šuta, tom igraču se dodjeljuje 
određeni broj slobodnih bacanja i to: : 

• ako je šut iz igre uspješan, pogodak se priznaje, 1 dodatno slobodno bacanje,  

• ako je šut iz polja 2 poena neuspješan, 2 slobodna bacanja,  

• ako je šut iz polja 3 poena neuspješan, 3 slobodna bacanja,  

• ako je pogreška na igraču napravljena u trenutku ili nešto prije oglašavanja signala sata za igru, koji 
označava kraj razdoblja, ili u trenutku ili nešto prije oglašavanja signala sata za napad dok je lopta još u 
ruci (rukama) igrača, a pogodak iz igre je postignut, pogodak se ne priznaje i dodjeljuju se 2 ili 3 
slobodna bacanja.  

 
 

34.2.3 Ako je pogreška dosuđena kao pogreška pri ubacivanju: 

• Igraču na kojem je učinjen prekršaj dodijelit će se 1 slobodno bacanje, nakon čega 
slijedi ubacivanje od strane momčadi koja nije učinila pogrešku s najbližeg mjesta gdje 
se pogreška dogodila.



 
 
 

37 Nesportska pogreška 

37.1 Definicija 

37.1.1 Nesportska pogreška je pogreška igrača koji je, po procjeni suca: 

• nije legitiman pokušaj direktnog igranja na loptu u duhu i namjeri pravila,  

• prekomjerni, snažni kontakt koji je igrač napravio u pokušaju da dođe do lopte ili protivnika,  

• nepotrebni kontakt uzrokovan obrambenim igračem kako bi zaustavio napredovanje 
napadačke momčadi u tranziciji.   

Ovo se primjenjuje sve dok napadač ne započne moment šuta. 

• je kontakt igrača s leđa ili sa strane na protivnika koji napreduje prema protivničkom 
košu, a između igrača koji ide prema košu, lopte i koša nema drugih igrača. To se 
primjenjuje sve dok igrač u napadu ne započne moment šuta , i 

– igrač se kreće prema protivničkom košu i ima kontrolu lopte, ili 

– igrač se kreće prema protivničkom košu te pokušava doći u posjed lopte, ili 

– lopta je dodana prema igraču koji se kreće prema protivničkom košu  

                          Ovo se primjenjuje sve dok napadač ne započne moment šuta. 

 je kontakt obrambenog igrača na protivnika u igralištu tijekom zadnje 2 minute 
četvrtog razdoblja ili produžetka, kada je lopta van granica igrališta na raspolaganju za 
ubacivanje još uvijek u rukama suca ili na raspolaganju igraču koji izvodi ubacivanje.  

37.1.2  Sudac mora dosljedno tumačiti nesportske pogreške tijekom cijele utakmice i 
                           prosuđivati samo akciju. 

 

 Za obrazloženje promjene (4. točka), pogledajte “Nesportska pogreška”, stranica 13.



 
 

7. Čl. 37 Nesportska pogreška 

RAZLOG PROMJENE 

U definiciji je potrebno bolje pojašnjenje kriterija za "nesportsku grešku - otvoren put igrača". 

 

1. Nedozvoljeni kontakt s leđa ili bočno s protivnikom koji napreduje prema protivničkom košu 
vrijedi samo za druge protivničke igrače koji se nalaze između igrača koji napreduje i koša. 

2. Bolji opis svih takvih mogućih situacija. 

 
RJEŠENJE 

Preformulirati zbog jasnijeg shvaćanja pravila “otvoreni put”. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

37 Nesportska pogreška 

37.1 Definicija 

37.1.1 Nesportska pogreška je pogreška igrača koji je, po procjeni suca: 

• nije legitiman pokušaj direktnog igranja na loptu u duhu i namjeri pravila,  

• prekomjerni, snažni kontakt koji je igrač napravio u pokušaju da dođe do lopte ili protivnika,  

• nepotrebni kontakt uzrokovan obrambenim igračem kako bi zaustavio napredovanje 
napadačke momčadi u tranziciji.   

Ovo se primjenjuje sve dok napadač ne započne moment šuta. 

• je kontakt igrača s leđa ili sa strane na protivnika koji napreduje prema protivničkom 
košu, a između igrača koji ide prema košu, lopte i koša nema drugih igrača. To se 
primjenjuje sve dok igrač u napadu ne započne moment šuta , i 

– igrač se kreće prema protivničkom košu i ima kontrolu lopte, ili 

– igrač se kreće prema protivničkom košu te pokušava doći u posjed lopte, ili 

– lopta je dodana prema igraču koji se kreće prema protivničkom košu  

Ovo se primjenjuje sve dok napadač ne započne moment šuta. 

• je kontakt obrambenog igrača na protivnika u igralištu tijekom zadnje 2 minute 
četvrtog razdoblja ili produžetka, kada je lopta van granica igrališta na raspolaganju za 
ubacivanje još uvijek u rukama suca ili na raspolaganju igraču koji izvodi ubacivanje. 

37.1.2  Sudac mora dosljedno tumačiti nesportske pogreške tijekom cijele utakmice i 
prosuđivati samo akciju. 

 
Za obrazloženje promjene (brisanje 5.točke), pogledajte  “Pogreška prilikom ubacivanja lopte”, stranica 11.



 
 

8. Čl. 42 Posebni slučajevi 
RAZLOG PROMJENE 

U pripremi studije slučaja da se utvrdi kako treba primijeniti kazne za čin nasilja koji nije odmah 
prepoznat, bilo je prikladno pogledati postojeća pravila za smjernice, vidi članak F.3.3, 6. točka u 
nastavku: 

F.3.3 Bilo kada tijekom utakmice, 

• utvrditi umješanost članova momčadi, trenera, pomoćnih trenera i popratnog osoblja 
tijekom bilo kojeg nasilnog čina . 

– Suci su ovlašteni odmah zaustaviti igru kako bi pregledali svaki nasilni čin ili 
potencijalni čin nasilja. 

– Suci moraju utvrditi potrebu za IRS pregledom i pregled se mora obaviti nakon čina 
nasilja ili potencijalnog čina nasilja prvi put kada su suci zaustavili igru. 

–  
Dva postojeća pravila koja posljednja imaju najizravniju vezu s "nekažnjavanjem prekršaja odmah", 
su članak 42. Posebni slučajevi i članak 44. Pogreške koje se mogu ispraviti. 

Predstavljena analiza slučaja razmatra dvije opcije identificirane na sastanku RAG-a, naime, 
kažnjavanje svih prekršaja redoslijedom kojim su se dogodili ili kažnjavanje svih prekršaja 
redoslijedom kojim su utvrđeni. 

Nasilni čin koji nije odmah prepoznat, a utvrđen je IRS pregledom pri sljedećem prekidu igre spada 
u razlog – načela za koja postoji članak 42. Članak 42 je sjajno omogućio da se složene situacije 
riješe na dosljedan i pravičan način koji su suci, treneri i igrači razumjeli i prihvatili. 

Kada imamo situaciju u kojoj se čin nasilja ne prepozna odmah, već nakon što se nešto drugo 
dogodilo – još jedan prekršaj/pogreška – to odgovara jednostavnoj definiciji „posebni slučajevi” – 
međutim, odgovara li trenutnoj doslovnoj definiciji posebne situacije u Članak 42. 

Sadašnje značenje članka 42.1 namijenjen je rješavanju situacija kao što su: 

 
B1 učini pogrešku nad A1 u njegovom momentu šuta – pogreška je dosuđena, lopta je mrtva, a sat je 
zaustavljen i otkriva se da je A1 napravio nesportsku pogrešku nad B1 prije svog momenta šuta.   

Potrebno je unijeti sljedeće promjene:  

 

NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 42 Posebni slučajevi 

42.1   Definicija 

Posebni slučajevi mogu se dogoditi kada se naprave ili se mogu napraviti dodatni 
prekršaji pravila tijekom istog razdoblja u kojem je sat za mjerenje vremena zaustavljen 
nakon pogreške ili prekršaja. 



 
 

9. Čl. 48 / 49 Zapisničar i pomoćnik zapisničara 

Mjeritelj vremena: Dužnosti I 
RAZLOG PROMJENE 

Prilikom promjene OBR 2020, neke od dužnosti zapisničara dodijeljene su mjeritelju vremena kao 
logična raspodjela svih dužnosti među svim sucima za stolom. Promakao je jedan detalj (5 pogrešaka 
igrača). 

 
RJEŠENJE 

Obavezu da obavijesti suca kada je bilo kojem igraču dosuđeno 5 pogrešaka prebaciti sa 
zapisničara na mjeritelja vremena. 

NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 48 Zapisničar i pomoćnik zapisničara: Dužnosti 

48.1 Zapisničaru se treba osigurati zapisnik i on u njemu: 

... 

• bilježi pogreške svakog igrača. Zapisničar mora odmah obavijestiti suca čim je nekom 
igraču dosuđena 5. pogreška. Upisuje pogreške dosuđene trenerima i odmah 
obavještava suca kada trener mora biti isključen. Slično tome, mora odmah obavijestiti 
suca kada igrača treba isključiti zbog napravljene 2 tehničke ili nesportske pogreške, ili 
1 tehničke i 1 nesportske pogreške.  

Čl. 49 Mjeritelj vremena: Dužnosti 

49.1 Mjeritelju vremena treba osigurati sat za igru i štopericu i on treba:  

• mjeriti vrijeme igre, minute odmora i intervale igre,  

• osigurati da signal sata za igru zvuči vrlo glasno i da se automatski oglasi na kraju razdoblja,  

• koristeći se svim raspoloživim sredstvima, odmah upozoriti suce ako se njegov znak ne oglasi ili se pak 
ne čuje,  

• pokazuje broj pogrešaka koje napravi svaki igrač podižući pločicu s brojem koji odgovara broju 
napravljenih pogrešaka igrača tako da je vide oba trenera,  

• odmah obavijestiti suca čim je nekom igraču dosuđena 5. pogreška  

• postavlja oznake za pogreške momčadi na kraj zapisničkog stola bliže klupi momčadi koja je u kaznenoj 
situaciji (bonusu), kada lopta postane živa nakon četvrte pogreške momčadi u jednom razdoblju, 

• obavlja zamjene,  

• oglašava se svojim zvučnim signalom samo kada lopta postane mrtva i prije nego što lopta ponovno 
postane živa. Oglašavanje zvučnog signala zapisničara ne zaustavlja sat za igru ni igru, niti uzrokuje da 
lopta postane mrtva. 



 
 

10. Čl. 48 / 49 Zapisničar i pomoćnik zapisničar 

                          Mjeritelj vremena: Dužnosti II 
RAZLOG PROMJENE 

Prilikom promjene OBR 2020, propušteno je nekoliko administrativnih detalja za uloge mjeritelja vremena / 
zapisničara. 

To uključuje prijenos odgovornosti za time-oute sa zapisničara na mjeritelja vremena u skladu s člankom u 
nastavku. 

18.3.2 Zahtjev za minutu odmora može se povući samo prije nego se oglasi znak mjeritelja 
vremena za minutu odmora.  

Potrebno je dodati novi članak 48.1, 6. točku s uvođenjem provjere (challenge) glavnog trenera, vidi 
dolje. 

Potrebno je unijeti sljedeće promjene: 

 
NOVI TEKST PRAVILA 

Čl. 48 Zapisničar i pomoćnik zapisničara: Dužnosti 

48.1 Zapisničaru se treba osigurati zapisnik i on u njemu:  

• bilježi momčadi, tako što upisuje imena i brojeve igrača koji će započeti igru i svih 
zamjenika koji ulaze u igru. Kada se prekrše pravila koja se odnose na 5 igrača koji 
započinju utakmicu, zamjene ili brojeve igrača, zapisničar mora o tome što prije 
obavijestiti najbližeg suca, 

• kronološki bilježi tekući rezultat upisujući poene iz igre i uspješna slobodna bacanja,  

• bilježi pogreške svakog igrača. Zapisničar mora odmah obavijestiti suca čim je nekom 
igraču dosuđena 5. pogreška. Upisuje pogreške dosuđene trenerima i odmah 
obavještava suca kada trener mora biti isključen. Slično tome, mora odmah obavijestiti 
suca kada igrača treba isključiti zbog napravljene 2 tehničke ili nesportske pogreške, ili 
1 tehničke i 1 nesportske pogreške. 

• bilježi odobrene minute odmora. Mora obavijestiti suce o prilici za minutu odmora 
kada neka momčad zatraži minutu odmora i preko suca obavijesti trenera kada on više 
nema pravo na minutu odmora u poluvremenu ili produžetku, 

• bilježi sljedeći promjenjivi posjed, koristeći strelicu za promjenjivi posjed. Zapisničar 
treba prilagoditi smjer strelice čim završi prvo poluvrijeme budući da momčadi trebaju 
zamijeniti koševe za drugo poluvrijeme.  

• Provjeru (challenge) glavnog trenera potvrdili su suci. Obavijestit će suce kada glavni 
trener pogrešno zatraži svoju drugu provjeru. 

 

 
Novo IRS pravilo za "provjeru/challenge glavnog trenera" prikazano je u Dodatku F.4, vidi stranicu 28 .



THE FIBA P 

 
 

Čl. 49 Mjeritelj vremena: Dužnosti 

49.1 Mjeritelju vremena treba osigurati sat za igru i štopericu i on treba:  

• mjeriti vrijeme igre, minute odmora i intervale igre,  

• osigurati da signal sata za igru zvuči vrlo glasno i da se automatski oglasi na kraju razdoblja,  

• koristeći se svim raspoloživim sredstvima, odmah upozoriti suce ako se njegov znak ne oglasi ili se pak 
ne čuje,  

• pokazuje broj pogrešaka koje napravi svaki igrač podižući pločicu s brojem koji odgovara broju 
napravljenih pogrešaka igrača tako da je vide oba trenera,  

• odmah obavijestiti suca čim je nekom igraču dosuđena 5. pogreška  

• postavlja oznake za pogreške momčadi na kraj zapisničkog stola bliže klupi momčadi koja je u kaznenoj 
situaciji (bonusu), kada lopta postane živa nakon četvrte pogreške momčadi u jednom razdoblju, 

• obavlja zamjene,  

• obavlja time-out. On mora obavijestiti suce o prilici za time-out kada momčad zatraži time-out. 

• oglašava se svojim zvučnim signalom samo kada lopta postane mrtva i prije nego što lopta ponovno 
postane živa. Oglašavanje zvučnog signala zapisničara ne zaustavlja sat za igru ni igru, niti uzrokuje da 
lopta postane mrtva. 



 
 

11. Dodatak A Sudački znakovi 

a) Nepravilan cilindar 

RAZLOG PROMJENE 

Budući da je pogreška uslijed nepravilnog cilindra sasvim posebna radnja i može izazvati 
zbunjenost među igračima i drugima o tome zašto je pogreška dosuđena, novi znak nepravilnog 
cilindra će bolje objasniti prirodu takvih pogrešaka u napadu i obrani. 

 
RJEŠENJE 

Novi znak će se koristiti nakon zaustavljanja sata za igru za pogrešku sa znakom 2 nakon čega slijedi 
novi znak 45 NEPRAVILAN CILINDAR, koji će biti umetnut nakon postojećeg znaka 43. Kao posljedica 
toga, svi znakovi će biti prenumerirani u skladu s tim, kada je to potrebno. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

A – SUDAČKI ZNAKOVI 

NEPRAVILAN CILINDAR 

 

 

 

 

 

 

Okomito pomicanje obje ruke 

                       gore i dolje



 
 

b) Silazna putanja / nepropisna igra na loptu 

RAZLOG PROMJENE 

Ne postoji znak za igru na loptu u silaznoj putanji/nepropisnu igru na loptu kako bi se objasnio 
prekršaj. Novi znak će bolje objasniti situaciju takvih prekršaja u napadu i obrani. 

 
RJEŠENJE 

Novi znak se koristi nakon zaustavljanja sata za igru zbog prekršaja sa znakom 1, zatim se prikazuje 
novi znak 26, nakon čega slijedi signal 11 PONIŠTAVANJE POGOTKA ili znak 4, 5 ili 6 za 1, 2 ili 3 
POENA. Kao posljedica toga, svi znakovi će se prema potrebi prenumerirati. 

NOVI TEKST PRAVILA 

A – SUDAČKI ZNAKOVI 

          GOALTENDING /  

    BASKET INTERFERENCE  

 

 

 

 

 

 

 

Kružno rotirajte ispruženim 

kažiprstom preko druge ruke



 
 

c) Provjera (Challenge) glavnog trenera 

RAZLOG PROMJENE 

Za glavnog trenera potreban je novi sudački znak koji će se razlikovati od onoga što koriste suci. 
Ovaj znak mora biti jedinstven jer svaki glavni trener ima samo jednu provjeru (challenge) u igri.  

 
RJEŠENJE 

Glavni trener će novim znakom najbližem sucu pokazati svoj zahtjev da se situacija u igri pregleda 
IRS-om. 

 
 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

A – SUDAČKI ZNAKOVI 

PROVJERA (CHALLENGE) 

GLAVNOG TRENERA 

  

 

 

 

 

 

 

      Crew Chief pokazuje 

     provjeru poslije dobivene  

     potvrde glavnog trenera 

 

Novo IRS pravilo za provjeru glavnog trenera prikazano je u Dodatku F.4, vidi stranicu 28.



 
 

12. Dodatak B Zapisnik 

RAZLOG PROMJENE 

Novi zapisnik ima dodane kratice koje će biti objašnjene u opisu zapisnika. Potrebno je dodati u 
zapisnik prostor za evidenciju provjere (IRS) glavnog trenera. 

B – ZAPISNIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijagram 8 Zapisnik



 
 

B.7 Minute odmora 

B.7.1 Minute odmora upisuju se u zapisnik unošenjem minute vremena za igru u 

razdoblju ili produžetku u odgovarajući prostor ispod imena momčadi. 

B.7.2 Na kraju svakog poluvremena i svakog produžetka, nepopunjeni prostori označavaju se s dvije 
vodoravne paralelne crte. Ukoliko se momčadi ne dodijeli prva minuta odmora prije zadnje 2 
minute drugog poluvremena, zapisničar će prekrižiti prvi kvadratić od drugog poluvremena s 
dvije paralelne crte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dijagram 11 Momčadi u zapisniku (nakon utakmice) 

 
B.9 Pogreške momčadi 

B.9.1 U zapisniku su za svako razdoblje (1.Č, 2.Č, 3.Č i 4.Č) određena 4 prostora (odmah ispod 
naziva momčadi i iznad imena igrača) za upisivanje pogrešaka momčadi.  

B.9.2 Uvijek kada igrač napravi osobnu, tehničku, nesportsku ili isključujuću pogrešku, 
zapisničar bilježi pogrešku momčadi tog igrača upisujući veliki "X" u predviđene rubrike .  

B.9.3 Na kraju svake četvrtine, zapisničar će precrtati preostale prostore s 2 vodoravne 
paralelne crte. 

B.13    Provjera (challenge) glavnog trenera 

 

B.13.1     Za utakmice u kojima se koristi Instant Replay Sustav, svaki tim može imati 1 provjeru glavnog 
trenera 

        (HCC). Ako se odobri, HCC će se upisati u zapisnik ispod naziva tima u kućice pored HCC. U prvom  
      polju zapisničar će upisati četvrtinu ili produžetak (Q1, Q2, Q3, Q4 ili OT) i u drugom polju minuta 
        igranja četvrtine ili tijekom vremena. 

          

 

 

 

 
Novo IRS pravilo za provjeru glavnog trenera prikazano je u Dodatku F.4, vidi stranicu 28. 

 
 

 



 
 

13. Dodatak D Poredak momčadi 
 
 

Za usklađivanje s 
promjenom na D.1.3 

 
Natjecanja 

Ako ovi kriteriji i dalje ne mogu odlučiti, o 
konačnoj klasifikaciji odlučuje relevantna 
FIBA-ina rang lista. 

OBR – D.5.1 

 
Za usklađivanje s 
promjenom na D.1.3 

 
Natjecanja 

Ako ovi kriteriji i dalje ne mogu odlučiti, o 
konačnoj klasifikaciji odlučuje relevantna 
FIBA-ina rang lista. 

OBR – D.4.2 

 
Za usklađivanje s 
promjenom na D.1.3 

 
Natjecanja 

Ako ovi kriteriji i dalje ne mogu odlučiti, o 
konačnoj klasifikaciji odlučuje relevantna 
FIBA-ina rang lista. 

OBR – D.4.1 

Za usklađivanje teksta s 
D4.1, 
D.4.2 i D.5 
(Implementacija u MAP-
u u nadolazećim 
tjednima/mjesecima) 

 
 
Natjecanja 

Ako su i dalje izjednačene prije nego što su 
odigrane sve utakmice u skupini, izjednačene 
ekipe dijelit će isti poredak. Ako ovi kriteriji još 
uvijek ne mogu odlučiti na kraju grupne faze, o 
konačnoj klasifikaciji odlučuje ždrijeb 
relevantna FIBA-ine rang liste. 

OBR – D.1.3 
Provision New OBR2022 text Reason 



 
 

14. Dodatak F  Instant Replay Sustav I 

RAZLOG PROMJENE 

IRS pregled će se obaviti prije nastavka igre. U većini situacija to je odmah nakon što se situacija dogodi, 
jer je lopta mrtva i sat za igru je zaustavljen. Međutim, postoje situacije koje se mogu pregledati, a da 
sat za igru nije nužno zaustavljen zviždukom. To su: 

• hoće li pogodak vrijediti  2 ili 3 poena. 

• je li šut za uspješan pogodak iz igre upućen prije nego što je isteklo vrijeme za napad. 

U takvim slučajevima, suci će biti ovlašteni zaustaviti igru čim se dogodi uspješan pogodak iz igre. 

Sucima će se dati malo vremena da utvrde potrebu za IRS pregledom. 

Također, bilo da postoji čin nasilja ili mogućeg nasilja, suci će biti ovlašteni zaustaviti igru. 

Za sve ove slučajeve utvrdit će se vremenski rok do kojeg se pregled mora dogoditi. 

Opis slučaja pogreške od lopte  koji se može pregledati tijekom zadnje 2 minute utakmice treba 
bolje pojašnjenje. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

F – INSTANT REPLAY SUSTAV 

F.1 Definicija 

Instant replay sustav pregleda je radna metoda koju koriste suci kako bi potvrdili njihove 
odluke gledajući situacije igre na odobrenom zaslonu putem video tehnologije. 

F.2 Postupak 

F.2.1 Suci su ovlašteni koristiti IRS sve dok Crew Chief ne potpiše zapisnik, u granicama 
propisanim ovim Pravilima.  

F.2.2 Pregled IRS-a će se obaviti čim suci zaustave igru, iz bilo kojeg razloga, nakon što se 
dogodi situacija za IRS pregled. 

F.2.3 Za korištenje IRS-a primjenjuje se sljedeći postupak: 

• Prvi sudac će odobriti IRS opremu prije početka utakmice, ako je dostupna. 

• Prvi sudac donosi odluku hoće li se situacija gledati na IRS-u ili ne. 

• Ako suci odluče gledati odluku na IRS-u, prvotna odluka na igralištu mora se pokazati.  

• Nakon prikupljanja svih informacija i savjetovanja sudaca, pomoćnih sudaca, 
opunomoćenika, pregled će započeti što je prije moguće. 

• Prvi sudac i najmanje još jedan sudac (koji je donio odluku) će izvršiti pregled situacije. 
Ako je prvi sudac donio odluku, on će izabrati još jednog suca za pregled situacije. 



 
 
 

• Tijekom IRS pregleda, prvi sudac će se pobrinuti da neovlašteno osoblje nema pristup 
ekranu IRS-a. 

• Pregled će se izvršiti prije odobrenih minuta odmora ili zamjena, prije nego započne 
interval igre i prije nego li je igra nastavljena  

• Ako je započela minuta odmora ili je došlo do zamjene kada suci utvrde potrebu za IRS 
pregledom, minuta odmora i zamjene biti će otkazane do trenutka priopćavanja 
donešene odluke. 

• Glavni trener može povući minutu odmora nakon priopćenja donešene odluke ili može 
zatražiti minutu odmora, kao i momčad zahtjev za zamjenom. 

• Nakon pregleda, sudac koji je donio odluku, administrirati će konačnu odluku prema 
zapisničaru te će igra biti nastavljena prema odluci.  

• Prvotna odluka suca(daca) može biti ispravljena samo ako IRS pregled pokaže sucima 
dovoljno jasne i uvjerljive dokaze za ispravak. 

 

F.3 Pravilo 

Pregledavati se mogu sljedeće situacije: 

F.3.1 Na kraju četvrtine ili produžetk, 

• je li šut za uspješan pogodak iz igre upućen prije nego se oglasio signal za kraj četvrtine ili 
produžetka 

• hoće li i koliko vremena biti prikazano na satu za igru , ako: 

– je lopta izašla van graničnih linija od strane šutera 

– se dogodio prekršaj isteka napada 

– se dogodio prekrašj 8 sekundi 

– je učinjena pogreška prije kraja razdoblja ili produžetka  

Interval igre neće započeti prije nego što se priopći IRS odluka i bilo koja drugo 
dodatno vrijeme za igru u četvrtini ili produžetku nije završeno. 

F.3.2 Kada sat za igru pokazuje 2:00 minute ili manje u četvrtom razdoblju ili svakom produžetku , 

• je li lopta prilikom uspješnog šuta iz igre ispuštena prije nego se oglasio signal za kraj 
napada. 

– Suci su ovlašteni odmah zaustaviti igru kako bi provjerili je li lopta pri uspješnom pogotku iz igre 
ispuštena prije nego što se oglasio signal sata za napad 

– Suci moraju utvrditi potrebu za IRS pregledom i pregled se mora obaviti nakon pogotka iz igre 
kada su suci prvi put zaustavili igru iz bilo kojeg razloga. 

• kada je dosuđena pogreška od lopte 

– je li sat za igru ili napad istekao 

– je li moment šuta započeo kada je pogrešku napravio protivnički igrač šutera, ili 

– je li lopta još uvijek bila u ruci(kama) šutera kada je pogrešku napravio njegov suigrač. 

• je li nepropisno igranje na loptu ili nepropisno doticanje lopte u silaznoj putanji ispravno dosuđeno. 

• utvrditi koji je igrač uzrokovao da lopta izađe izvan graničnih linija.



 
 

F.3.3 Bilo kada tijekom utakmice, 

• je li uspješan pogodak iz igre ispušten iz polja 2 ili 3 poena. 

– Suci su ovlašteni odmah zaustaviti igru kako bi provjerili je li lopta pri uspješnom 
pogotku iz igre ispuštena iz polja 2 ili 3 poena 

– Suci moraju utvrditi potrebu za IRS pregledom i pregled se mora obaviti nakon 
pogotka iz igre kada su suci prvi put zaustavili igru iz bilo kojeg razloga. 

• hoće li se dodijeliti 2 ili 3 slobodna bacanja, nakon pogreške na šuteru nakon 
neuspješnog šuta iz igre. 

• jesu li ispunjeni kriteriji za osobnu, nesportsku ili isključujuću pogrešku ili ako odluku 
treba nadograditi ili umanjiti ili razmotriti kao tehničku pogrešku. 

• nakon kvara sata za igru ili sata za napada, koliko vremena treba biti postavljeno.  

• utvrditi ispravnog izvođača slobodnih bacanja. 

• utvrditi umješanost članova momčadi, trenera, pomoćnih trenera i popratnog osoblja 
tijekom bilo kojeg nasilnog čina . 

– Suci su ovlašteni odmah zaustaviti igru kako bi provjerili bilo koji čin nasilja ili 
potencijalni čin nasilja. 

– Suci moraju utvrditi potrebu za IRS pregledom i pregled se mora obaviti nakon čina 
nasilja ili potencijalnog čina nasilja kada su suci prvi put zaustavili igru iz bilo kojeg 
razloga. 

 

 

 

Postoje daljnje izmjene u članku F.3.2 u vezi nepravilno dosuđene „Nepropisne igre na 
loptu  ili Igre na loptu u silaznoj putanji“, pogledajte stranicu 27.



 
 

15. Dodatak F Instant Replay Sustav II 

– Nepropisna igra na loptu ili Igra na loptu u 
silaznoj putanji nisu ispravno dosuđeni  

RAZLOG PROMJENE 

Kada se tijekom zadnje 2 minute utakmice dosudi nepropisna igra na loptu ili igra na loptu u 
silaznoj putanji, obavlja se IRS pregled. U slučaju da je prvotna odluka poništena (nije prekršaj), a 
loptu nije kontrolirala niti jedna momčad kada se akcija dogodila, igra se nastavlja: 

a. ubacivanjem momčadi koja je imala kontrolu lopte nakon odluke, ili 

b. podbacivanjem lopte u najbližem krugu. 

Neposredna i jasna definicija biti će objašnjena u OBRI 2022. 

 
NOVI TEKST PRAVILA 

F – INSTANT REPLAY SYSTEM 

F.3 Pravilo 

Pregledavati se mogu sljedeće situacije: 

F.3.2 Kada sat za igru pokazuje 2:00 minute ili manje u četvrtom razdoblju ili svakom produžetku , 

• je li lopta prilikom uspješnog šuta iz igre ispuštena prije nego se oglasio signal za kraj 
napada. 

– Suci su ovlašteni odmah zaustaviti igru kako bi provjerili je li lopta pri uspješnom pogotku iz igre 
ispuštena prije nego što se oglasio signal sata za napad 

– Suci moraju utvrditi potrebu za IRS pregledom i pregled se mora obaviti nakon pogotka iz igre 
kada su suci prvi put zaustavili igru iz bilo kojeg razloga. 

• kada je dosuđena pogreška od lopte 

– je li sat za igru ili napad istekao 

– je li moment šuta započeo kada je pogrešku napravio protivnički igrač šutera, ili 

– je li lopta još uvijek bila u ruci(kama) šutera kada je pogrešku napravio njegov suigrač. 

• je li nepropisno igranje na loptu ili nepropisno doticanje lopte u silaznoj putanji ispravno dosuđeno. 
Kada se nakon pregleda utvrdi da je nepropisna igra na loptu ili igra na loptu u silaznoj 
putanji dosuđena pogrešno, igra će se nastaviti kako slijedi, ako nakon odluke: 

– Lopta je pravilno ušla u koš, pogodak se računa i obrambena momčad ima pravo na 
ubacivanje s čeone crte. 

–   Igrač bilo koje momčadi stekao je trenutačnu i jasnu kontrolu nad loptom te momčadi ima pravo 
na ubacivanje s mjesta najbližeg mjestu na kojem se nalazila lopta kada je odluka donešena 

– Nijedna momčad nije stekla trenutačnu i jasnu kontrolu nad loptom, dolazi do 
situacije podbacivanja lopte. 

• utvrditi koji je igrač uzrokovao da lopta izađe izvan graničnih linija. 

Postoje daljnje izmjene u članku F.3.2 u vezi  “Instant Replay Sustava”, vidi stranicu 25.



 
 

16. Dodatak F Instant Replay Sustav III 

   – Provjera (Challenge) glavnog trenera 
RAZLOG PROMJENE 

Postoji konsenzus RAG / WABC da je trenerov koncept provjere dobar dodatak pravilu IRS pregleda. 

 

RJEŠENJE: 

• Dodati novu 6.točku u Članak 48.1., vidi stranicu 17 

• Uvesti novi znak za glavnog trenera i dodati ga u Dodatak A, vidi stranicu 21 

• Izmijeniti u zapisniku i dodati rubriku HCC (IRS - Trener) u Dodatak B, vidi stranicu 22 

• Dodati novi odjeljak u Dodatak F kako slijedi: 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

F – INSTANT REPLAY SUSTAV 

F.4 Provjera (Challenge) glavnog trenera 

F.4.1 U svim utakmicama u kojima se koristi Instant Replay Sustav (IRS) glavni trener može 
zatražiti provjeru (challenge) tj., zatražiti Crew Chiefa da potvrdi njihovu odluku 
korištenjem IRS pregleda situacije u igri. 

F.4.2 Za provjeru glavnog trenera primjenjuje se sljedeći postupak: 

• Glavni trener može zatražiti samo jednu provjeru u utakmici, bez obzira je li provjera 
uspješna ili ne. 

• Samo situacije iz Dodatka F, Članak F.3 mogu biti pregledane u traženoj provjeri glavnog trenera. 

• Vremenska ograničenja iz članka F.3 se ne primjenjuju. Provjera glavnog trenera može 
se zatražiti u bilo kojem trenutku igre. 

• Glavni trener koji traži provjeru uspostavit će vizualni kontakt s najbližim sucem i jasno 
zatražiti provjeru. 

• Glavni trener će glasno reći na engleskom "challenge" (na hrvatskom „provjera”) i u 
isto vrijeme pokazati znak za provjeru (br. 56, crtanje okvira, poput TV ekrana). 
Zahtjev će biti konačan i nepovratan. 

• Glavni trener mora zatražiti provjeru, a IRS pregled mora se održati najkasnije kada su 
suci prekinuli igru prvi put nakon odluke. 

• Ako je igra nastavljena bez prekida, suci su ovlašteni prekinuti igru odmah kada 
prepoznaju provjeru glavnog trenera pod uvjetom da nijedna momčad nije stavljena u 
nepovoljan položaj. 

• Glavni trener će pokazati najbližem sucu situaciju u igri koju treba pregledati. 

• Sudac će potvrditi da je tražena provjera ispravna. 

• Sudac će obavijestiti zapisničara da je provjera glavnog trenera odobrena. 

• Tijekom IRS pregleda igrači će ostati u terenu za igru.
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• Ako IRS pregled pokaže da je osporena odluka u korist tima koji je podnio zahtjev za 
provjeru, početna odluka će biti poništena. 

• Ako IRS pregled pokaže da osporena odluka nije u korist tima koji je podnio zahtjev za 
provjeru, početna odluka ostaje. 

• Suci će koristiti isti postupak kao u pravilu za IRS pregled. 

• Nakon što sudac izvijesti o konačnoj odluci pregleda IRS-a, igra se nastavlja kao nakon 
bilo kojeg pregleda IRS-a.
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1. Uvod 

RAZLOG PROMJENE 

Tijekom sastanka Središnjeg odbora u ožujku 2022. bit će predstavljena predložena proceduralna 
promjena (kako bi se neodobrenoj opremi omogućilo dobivanje privremenog odobrenja kroz 
izvođenje testa na licu mjesta prije natjecanja). Kada Središnji odbor odobri proceduralnu 
promjenu, bilješka 2 će se dodati uvodu dodatka Košarkaška oprema. 

 

Osim toga, predložena Napomena 4 daje pojašnjenje za korisnike dokumenta koji možda nisu 
upoznati s pravilima o opremi 3x3. 

NOVI TEKST PRAVILA 

UVOD 

Bilješke: 

1. Ovaj je Dodatak usredotočen na zahtjeve i specifikacije i ne opisuje postupke testiranja. 
Procedure testiranja i tolerancije mjerenja mogu se pronaći u “Priručniku testnih metoda i 
zahtjeva” koji se može nabaviti u FIBA-inom centru za opremu i terene 
(equipmentandvenue@fiba.basketball). 

2. Instalirana oprema, koja nije odobrena od FIBA-e, može se podvrgnuti ispitivanju na licu 
mjesta u skladu s tim s FIBA-inim pravilima za dobivanje privremenog odobrenja instalirane 
opreme. Više detalja može biti dobiti od FIBA-inog centra za opremu i terene 
(equipmentandvenue@fiba.basketball). 

3. Za sljedeće kategorije opreme: potporna konstrukcija, semafori i softver videozaslona, pod 
za igru, rasvjeta terena, Instant Replay Sustav, zviždaljkom kontrolirani sustav mjerenja 
vremena i gledatelji, oprema koju je odobrila FIBA vrijedi za relevantnu razinu natjecanja do 
8 godina nakon kupnje bez obzira od trenutnog statusa odobrenja FIBA-e. Nakon tog 
razdoblja od 8 godina, sva oprema koju FIBA više ne odobri mora se zamijeniti. 

4. Za FIBA 3x3 ili košarku na otvorenom pogledajte Službenu opremu i softver za 3x3 košarku 
Dodatak – https://fiba3x3.com/docs/equipment-and-software-appendix-to-the-3x3- 
službena-pravila.pdf



 
 

2. Čl. 1.2 Obruč 

RAZLOG PROMJENE 

Postoji mnogo "fleksibilnih obruča" na tržištu i ugrađenih u košarkaške objekte koji igračima 
pružaju istu elastičnost odskoka i sigurnost, ali se postupnije odvajaju pod opterećenjem. Poseban 
zahtjev da se ima pozitivno zaključavanje koje se može podesiti između 82 kg i 105 kg trebao bi biti 
primjenjiv samo za razinu 1. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

Art. 1.2 Obruč 

1.2.7 Obruči s otpuštanjem pod pritiskom sa sljedećim specifikacijama potrebni su za Razinu 1 i 
također za proizvode Razine 2 koji zahtijevaju odobrenje FIBA-e:  

• Mehanizam za popuštanje pritiska ne smije uzrokovati nikakvu štetu ni na obruču ni 
na ploči. Dizajn obruča i njegova konstrukcija moraju biti takvi da je osigurana 
sigurnost igrača. 

• Za Razinu 1,  obruči sa popuštanjem opterećenja moraju imati mehanizam 'positive-
lock' koji se ne smije odvojiti sve dok se statičko opterećenje od najmanje 82 kg i 
najviše 105 kg ne primijeni okomito na vrh obruča u najviše udaljenoj točki od ploče. 
Obruč sa popuštanjem pod opterećenjem mora biti podesiv unutar zadanog raspona 
statičkog opterećenja. 

• Kada se mehanizam za popuštanje otpusti, prednji ili bočni dio obruča ne smije se 
rotirati za više od 30 stupnjeva i ne manje od 10 stupnjeva ispod izvornog vodoravnog 
položaja. 

• Nakon otpuštanja i kada se opterećenje više ne primjenjuje, obruč će se automatski i 
odmah vratiti u svoj prvobitni položaj. Ne smiju se primijetiti pukotine niti trajna 
oštećenja obruča. 

• Odskok/elastičnost obruča i potpornog sustava mora biti unutar 35 % - 50 % raspona 
apsorpcije energije ukupne energije udarca. Dva suprotna obruča moraju biti unutar 
5% jedinica jedan od drugog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Čl. 1.4 Konstrukcija nosača ploče 

RAZLOG PROMJENE 

Sigurnosni remen dizajniran je kao zaštita u slučaju kvara sajle ili vitla u stropnim jedinicama. 
Preporuka za upotrebu sigurnosnog remena je da se poveća sigurnost igrača u slučaju kvara 
opreme. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

1.4 Konstrukcija nosača ploče 

1.4.1. Za razinu 1 koriste se samo pokretne ili na podu učvršćene potporne konstrukcije stražnje 
ploče. Za Razinu 2, osim mobilnih ili fiksnih na podu, mogu se također koristiti stropne ili 
zidne potporne strukture. 

1.4.2. Stropne ploče ne smiju se koristiti u prostorima gdje visina ovjesa prelazi 10 000 mm kako 
bi se izbjegle pretjerane vibracije u potpornoj strukturi. Preporuča se da sigurnosne trake 
uvijek budu instalirane uz jedinicu montiranu na strop.



 
 

4. Čl. 2 Lopte 

RAZLOG PROMJENE 

Trenutno, zahtjev za odskokom je između 960 i 1.160 mm (1060 mm ±100 mm), što znači da postoji 
maksimalna razlika od 200 mm između visine odskoka dviju košarkaških lopti koje obje 
zadovoljavaju pravila. 

Predložena tolerancija od 1.035 i 1.085 mm (1.060 mm ±25 mm), ne mijenja središnju točku 
propisanog, ali će manja tolerancija poboljšati ujednačenost u cijelom svijetu. 

U skladu s tim, proizvođači košarkaških lopti moraju osigurati jednu vrijednost ili uži raspon tlaka 
napuhavanja otisnut na košarkaškoj lopti. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

2. Lopte 

2.4. Lopta će: 

• Biti okrugla, s najviše 12 šavova koji ne prelaze 6,35 mm u širinu i biti u jednoj nijansi 
narančaste ili u kombinaciji boja koju je odobrila FIBA. 

• Biti napuhana do zračnog tlaka tako da se, kada padne na pod za igru s visine od 
približno 1800 mm mjereno od donje strane lopte, odbije do visine između 1035 i 1085 
mm, mjereno do donje strane lopte. 

• Biti označena preporučenim tlakom napuhavanja ili rasponom tlaka. 

• Biti označen odgovarajućim brojem veličine. 

• Biti unutar dopuštenih odstupanja opsega i težine navedenih u tablici 1. Za sva muška natjecanja 
koristit će se lopta veličine 7; za sva ženska natjecanja koristi se lopta veličine 6; za mini košarku 
koristit će se lopta veličine 5 ili veličina laka 5. 
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5. Čl. 3 Semafor / Videozaslon 

RAZLOG PROMJENE 

Za prikaz točnog i preciznog sata igre, sata za napad i rezultata, na TV grafičkom zaslonu tijekom 
natjecanja, TV grafički sustav povezan je sa sustavom semafora/videozaslona. Za standardizaciju 
ulaznih podataka u TV grafički sustav, izlazni podaci iz softvera semafora/videozaslona moraju biti 
u standardnom formatu. Stoga je FIBA napisala standardni protokol koji moraju slijediti svi 
proizvođači semafora. Opisuje u kojem se formatu i redoslijedu podaci dostavljaju grafičkom 
sustavu. 3.6    Semafori razine 1 koji traže odobrenje FIBA-e moraju biti u skladu sa FIBA-inim 
standardom Protokola semafora. Protokol opisuje standardni izlaz iz tablice rezultata TV 
Grafičkog sustava i može se nabaviti u FIBA-inom centru za opremu i terene 
(equipmentandvenue@fiba.basketball). 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

3. Semafor / Videozaslon 

 

3.6    Semafori razine 1 koji traže odobrenje FIBA-e moraju biti u skladu sa FIBA-inim 
standardom Protokola semafora. Protokol opisuje standardni izlaz iz tablice rezultata 
TV Grafičkog sustava i može se nabaviti u FIBA-inom centru za opremu i terene 
(equipmentandvenue@fiba.basketball).



 
 
 

6. Čl. 5 Sat za napad 

RAZLOG PROMJENE 

Trenutačno je ovaj članak primjenjiv samo za Razinu 1, međutim izdržljivi sat za napad koji može 
izdržati udarce lopte trebao bi biti potreban na svim razinama košarke. 

 

NOVI TEKST PRAVILA 

5. Sat za napad 

5.4 Sat za napad mora biti u stanju izdržati izravne udarce košarkaških lopti, prema Testu 
izdržljivosti sata za napad.  

5.5 Za Razinu 1 sat za napad će biti spojen sa satom za igru tako da: 

• Kada se zaustavi sat za igru, i sat za napad se zaustavlja 

• sat za igru se pokrene, moguće je ručno pokrenuti sat za napad. 

• Sat za napad se zaustavlja i oglašava se, odbrojavanje sata za igru se nastavlja i može 
se zaustaviti, ako je potrebno, ručno. 

5.6 Za Razinu 1 jedinica za prikaz sata za napad (Dijagram 10), zajedno s duplikatom sata za igru 
mora: 

• Montirati se na svaku potpornu strukturu table najmanje 300 mm iznad i iza table 
(Dijagram 1 ili 2) ili objesiti na strop.  

• Imati brojeve sata za napad budu u crvenoj boji, a brojevi duplikata sata za igru u žutoj 
boji. 

• Imati brojeve na satu za napad minimalne visine 230 mm i moraju biti veći od brojeva 
na duplom satu za igru. 

• Imati 3 ili 4 izložbene površine po jedinici ili dvije jedinice s dvostranom površinom 
(preporučeno za razinu 2) kako bi bile jasno vidljive svima koji sudjeluju u igri, 
uključujući gledatelje. 

• Imati najveću težinu od 60 kg, uključujući potpornu strukturu.  

• Biti opremljena svjetlosnom trakom oko perimetra (opcija), koja svijetli crveno samo 
kada se oglasi sat za igru za kraj četvrtine ili produžetka. 

• Biti u stanju izdržati izravne udarce košarkaške lopte, prema testu izdržljivosti sata za napad. 

• Imati elektromagnetsku kompatibilnost u skladu sa zakonskim zahtjevima dotične 
zemlje.
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7. Čl. 10 Teren za igru 

RAZLOG PROMJENE 

Postoji sve veći interes industrije sportskih objekata za podove od LED stakla (trenutačno 
dopušteno samo za natjecanje razine 2). Podloga može ponuditi niz prilika za reklamiranje i 
angažiranje navijača pružajući puni LED zaslon na površini terena. Osim toga, podloga se može 
instalirati u multi-sportskim objektima, omogućujući voditelju dvorane trenutno prebacivanje 
između linija igre više različitih sportova na terenu. 

Postoje LED stakleni podni sustavi dostupni na tržištu koji pružaju ovu priliku dok istovremeno 
pružaju ista sportska funkcionalna svojstva kao i drveni pod. Tablica na poleđini prikazuje sva 
sportska funkcionalna svojstva podloge za igru koja moraju zadovoljiti podjednako drveni i stakleni 
podovi. 
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10. Teren za igru 

10.1 Površina podloge za igru mora biti izrađena od: 

 • Trajni ili pokretni drveni podovi (Razine 1 i 2). 

 • Trajni ili mobilni stakleni podovi (Razine 1 i 2). 

 • Trajni ili pokretni sintetički podovi (Razina 2). 

10.2 Podloga za igru mora: 

Biti minimalne duljine od 32 000 mm i minimalne širine od 19 000 mm. 

 • Imati površinu protiv odsjaja. 

10.3 Pod mora biti u skladu sa sljedećim sportskim funkcionalnim zahtjevima:



 
 
 

Tablica 3      Zahtjevi za drvene i staklene podove (razina 1 i 2) 
 
 

 
Svojstvo izvedbe 

 
Level 1 

Trajni podovi 

 
Level 1 

Pokretni podovi 

Level 2 
Trajni i pokretni 

podovi 

Smanjenje sile, 
prema EN 

14808 

≥ 50 % - ≤ 75 % ≥ 40 % - ≤ 75 % 

Ujednačenost (potpuna): (± 5 % od prosjeka) 

Vertikalna 
deformacija, 

prema EN 14809 
 

≥ 2.3 mm - ≤ 5.0 mm ≥ 1.5 mm - ≤ 5.0 mm ≥ 1.5 mm - ≤ 5.0 mm 

Ujednačenost: (± 0.7 mm od prosjeka) 

Odskok 
lopte, 
prema 

 EN 12235 

≥ 93 % ≥ 93 % ≥ 90 % 

Ujednačenost (potpuna): (± 3 % od prosjeka) 

Otpornost na 
klizanje, 

prema EN 
13036 

 

 
Prosjek: ≥ 80 - ≤ 110 

    

Otpornost na 
habanje, prema 

EN 5470 

 
≤ 80 mg 

 
≤ 100 mg 

Zrcalni sjaj (%) 
≤ 45 % * 

N/A 
Ujednačenost (≤ 10-jedinična varijanca) 

Opterećenje 
kotrljanja, 

prema 

EN 1569 

 

 
Trajno uvlačenje of ≤ 0.5 mm 
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8. Čl. 15  Reklamni paneli 

RAZLOG PROMJENE 

S uvođenjem kategorije FIBA-inog programa odobrenja za reklamne panele, trebalo bi provesti 
ispitivanje udarca loptom kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda. 

NOVI TEKST PRAVILA 

15. Reklamni paneli 

15.2 Reklamni paneli trebaju: 

• Ne prelaziti visinu od 1000 mm od terena za igru 

• Biti obloženi  oko vrha i na bočnim rubovima s minimalnom debljinom od 20 mm 
(Dijagram 13) te ispunjavati sve sigurnosne zahtjeve za zaštitu igrače navedene u 
odjeljku 1.5.6. 

• Biti bez neravnina te svi rubovi i kutevi moraju biti zaobljeni. 

• Biti u skladu s nacionalnim sigurnosnim zahtjevima za električnu opremu u dotičnoj 
zemlji. 

• Imati mehaničku zaštitu za sve dijelove koje pokreće motors. 

• Biti nezapaljivi. 

Biti u stanju izdržati izravne udarce košarkaške lopte, prema testu udarca loptom.



 
 

9. Čl. 15 Reklamni paneli 

RAZLOG PROMJENE 

 
Trenutno, preporučuje se brzina osvježavanja iznad 3000 Hz/s. Poboljšanje tehnologije omogućuje 
preporuku bržeg osvježavanja, što rezultira boljom slikom na TV/medijskim zaslonima. 

NOVI TEKST PRAVILA 

15. Reklamni paneli 

15.3 Za potrebe proizvodnje, preporučuje se da reklamni paneli imaju: 

• Funkcionalnost prigušivanja osvjetljenja. 

• Stopu osvježavanja iznad 3,800 Hz/s.
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10. Čl. 16 Gledalište 

RAZLOG PROMJENE 

Dodatni zahtjevi u skladu sa sigurnošću za teleskopske i demontažne tribine . 

NOVI TEKST PRAVILA 

16. Gledalište 

16.7 Teleskopske i demontažne tribine/postolja moraju biti ispitana u skladu s 
nacionalnim/lokalnim građevinskim propisima i sigurnosnim standardima i moraju biti u 
skladu sa sljedećim standardima, osim ako lokalni standardi dopuštaju odstupanja: 

• EN 13200-5. Sadržaji za gledatelje. Odjeljak 5: Teleskopske tribine. 

• EN 13200- 6. Sadržaji za gledatelje. Odjeljak 6: Demontažne (privremene) tribine. 
 

 
Svaki projekt mora biti potvrđen od strane kvalificiranog inženjera prezentacijom strukturnih proračuna i pružanje 
neovisnih izvješća o ispitivanju opterećenja koja pokazuju usklađenost sa svim nacionalnim i regionalnim 
standardima i zakonodavstvom.  
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