
 

 

Београд,07.06.2020. 
ТЕСТ ПОЗНАВАЊА ПРАВИЛА ИГРЕ 3x3 ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА 

 СЕЗОНA 2020/21 
 

Подаци о кандидату 

Име и презиме судије  
 

ЈМБГ  
 

Место становања 
 

 

Поштански број 
 

 

Улица и број 
 

 

Email адреса  
 

Број моб телефона  
 

Кућни број телефона  
 

Број телефона на послу  
 

Потпис судије  
 

 

Резултати 
 

Број грешака 
 

 

Број нетачних одговора 
 

 

Проценат успешности 
 

 

Потпис председника 
 

 



 

 

1.  Регуларно време за игру је као што следи: један период од 10 минута времена 
за игру. Сат се зауставља у току ситуација мртве лопте и слободних бацања. Сат 
се поново покреће након што играч уручи лопту играчу напада за почетак игре.  

ДА НЕ 

2. Играч Б4 чини грешку на играчу А4 док овај покушава шут из игре за 2 поена. 
Шут је успешан. Екипа Б је начинила 7 грешака. Судија ће доделити 2 поена за 
Екипу А и 2 додатна слободна бацања за играча А4.  

ДА НЕ 

3. Након регуларног времена за игру, резултат је Екипа А 15 – Екипа Б 15. Екипа А 
је освојила право на лопту на почетку утакмице. У току интервала игре пре 
продужетка, играч Б3 се неучтиво обраћа судијама и досуђује му се техничка 
грешка. Продужетак почиње 1 слободним бацањем и поседом лопте за Екипу А. 
Екипа Б губи право на лопту на почетку продужетка.  

ДА НЕ 

4. Свакој екипи се одобрава један екипни тајм-аут. Било који играч може да позове 
тајм-аут за време док је лопта мртва.  

ДА НЕ 

5. Након успешног поготка из игре играча А, играч Б2 додаје лопту играчу Б3 
унутар лука. Играч Б3 покушава шут из игре. Чим лопта напусти шаке играча Б3, 
судије досуђују прекршај “Неочишћене лопте”, пошто играч Б3 није имао право 
да покуша шут из игре.   

ДА НЕ 

6. Играчу А2 су додељена 2 слободна бацања. Играч Б4 мења играча Б1 између 
првог и другог слободног бацања, пре него што је лопта уручена играчу А2 за 
његово друго слободно бацање. Замена играча Б1 се одобрава пошто је лопта 
мртва.  

ДА НЕ 

7. Пре почетка утакмице, играч Б3 се неучтиво обраћа судијама и досуђује му се 
техничка грешка. Екипа А има 1 слободно бацање, након чега утакмица почиње 
са поседом за екипу А зато што је екипа А остварила прваво бацањем новчића 
пре почетка меча. Судије су исправно поступиле.  

ДА НЕ 

8. Неспортска и дисквалификујућа грешка се рачунају као 2 тимска фаула и 
уписују се у бонус екипе. Прва неспортска грешка играча биће кажњена са 2 
слободна бацања али без права на посед лопте. Дисквалификујуће грешке 
(укључујући и 2. неспортску грешку играчу) биће кажњене са 2 слободна 
бацања и поседом лопте. 

ДА НЕ 

9. Након успешног поготка из игре играча А2, играч Б3 узима лопу да настави 
игру. Тада играч А2 унутар полукруга без пробијања почиње да игра чисту 
одбрану на играчу Б3. Судије заустављају игру и додељују опомену екипи А за 
ометање екипе која је у нападу. У поновљеном случају доделиће се ТГ екипи А.  

ДА НЕ 

10. Након успешног поготка из игре играча А2, играч Б4 мења играча Б1 док сат за 
игру ради. Замена играча Б1 не може да се одобри. Након коша, лопта не 
постаје мртва и на располагању је екипи која није постигла погодак.  

ДА НЕ 

11. Након успешног поготка из игре играча А1, Играч Б3 додирује лопту ногом и она 
одлази ван граничних линија. Додир играча Б3 догађа се случајно.  Чекирање 
лопте за Екипу Б.  

ДА НЕ 

12. Сви тајм-аути трају 30 секунди.  ДА НЕ 



 

 

13. Играч Б1 покушава шут из игре. Након што лопта дотакне обруч, играчи Б2 и 
А3, скачући да освоје лопту, доскачу на терен при чему обојица имају обе шаке 
чврсто на лопти. Судија досуђује подбацивање. Лопта се додељује Екипи А. 

ДА НЕ 

14. Уз 3:05 на сату за игру, обе екипе су начиниле 7 грешака. Играч А4 води лопту 
изван лука. Играчи А5 и Б5 боре се за позицију у близини коша. Судија досуђује 
грешку  против играча А5. Екипи Б ће бити додељена 2 слободна бацања. 
 

ДА НЕ 

15. На почетку утакмице свака екипа мора увек да буде присутна са најмање 3 
играча на терену.  

ДА НЕ 

16. На играчу А2 начињена је грешка у току акције шутирања изван лука. Шут је 
успешан. Ово се догађа на 1 мин до краја утакмице при резултату Екипа А 20 – 
Екипа Б 20. Екипа А је победник утакмице. Коначан резултат је Екипа А 22 – 
Екипа Б 20. Занемарују се слободно бацање и могући посед лопте због грешке. 

ДА НЕ 

17. Уколико играч Б2 освоји лопту после неуспешног последњег слободног бацања 
од његовог саиграча Б1 може одмах да проба да упути шут ка кошу.   

ДА НЕ 

18. Након што је лопта очишћена, играч А1 је 5 секунди води унутар лука, у 
близини коша, леђима окренут кошу. То је не дозвољена игра и досудиће се 
прекршај 5 секунди.  

ДА НЕ 

19. При 9:15 на сату за игру, играч А3 намерно одуговлачи настављање игре након 
коша. Због тога што је Екипа А већ опоменута из истог разлога, судије досуђују 
техничку грешку Екипи А. При 0:25 на сату за игру, играч А3 се не учтиво 
обраћа судијама и досуђује му се техничка грешка. Играч А3 се неће 
дисквалификовати због начињене 2 техничке грешке.   

ДА НЕ 

20. Бацањем новчића се одређује која екипа добија први посед. Екипа којој 
припадне бацање новчића може да изабере да искористи посед лопте или на 
почетку утакмице или на почетку могућег продужетка.  

ДА НЕ 

21.  Сваку екипу чине 4 играча (3 играча на терену и 1 заменик) ДА НЕ 

22. На почетку утакмице судије досуђују неспортску грешку играчу Б3. Након 2 
минута, играч Б3 намерно одуговлачи поновно започињање игре и судије му 
досуђују техничку грешку. Близу краја утакмице играч Б3 чини 6. грешку и 
судије је досуђују као нормалну грешку. Играч Б3 може да настави да игра. 

ДА НЕ 

23. У покушају да очисти лопту, играч А1 је води са једном или обе ноге изван лука. 
Затим подиже другу ногу изнад пода. Лопта је очишћена, зато што ниједна нога 
играча А1 није унутар, нити гази лук.  

ДА НЕ 

24. Неспортска грешка је грешка играча која представља прекомеран, груб или 
опасан додир. Држање противника који има контролу лопте сматра се 
неспортском грешком. 
 

ДА НЕ 

25. Ако је резултат нерешен на крају времена за игру, игра се продужетак. Пре 
почетка продужетка постоји интервал од 1 минут. Прва екипа која постигне 2 
поена у продужетку добија утакмицу.  

ДА НЕ 

 


