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Forbud mod zoneforsvar i sekundære rækker  
 

Som udgangspunkt er al zone og dermed også zonelignende for-

svar ikke tilladt i U16 (undtagen mesterrækker). I mesterrækken 

spilles der med de Internationale regler. 

   

Må man trappe? 

 

Ja! Modsat børnereglerne for U14, er det at trappe, spille udvidet 

og aktivt hjælpeforsvar (ingen tre-meters regel) og presse, men 

alle former for zone– og kombinationsforsvar som box-in-one og 

triangle-in-two er forbudt.  

 

Opmærksomhed fra dommere og trænere 

 

Reglen stiller særlige krav til dommerne om aktivt at holde øje 

med om reglen vedr. zoneforsvar brydes og om dette gøres be-

vidst. Dommeren skal, med hjælp fra begge holds trænere, for-

klare reglen for spillerne og give dem og deres trænere en mulig-

hed for at rette op på det undervejs og om nødvendigt stoppe 

spillet (og kampuret) og forklare reglen, inden der skrides ind 

med yderlige sanktioner. 

 

I børnereglerne, som dette er en naturlig fortsættelse af, står der 

angivet, at straffen for gentagne, bevidste tilsidesættelser af reg-

len kan straffes med et straffekast og efterfølgende bolden i si-

den udfor centerlinjen. Denne regel anvendes fortsat i U16 så-

fremt træneren gentagne gange bevidst opfordrer spillerne til at 

trappe, spille zone o. lign. eller undlader at hjælpe sine spillere 

til at spille efter reglerne. Overholder spillerne ikke dette og fort-

sætter med at overtræde reglen kan der – uden at notere fejl på 

træneren – uden videre idømmes et straffekast til det forurette-

de hold med ret til at få bolden udfor centerlinjen 

.  

Dommeren har dog stadigvæk mulighed for, om nødvendigt og 

efter tilstrækkelig henvisning om dette (advarsel), at tildele træ-

neren for det forsvarende hold en teknisk fejl efter de normale 

retningslinjer for dette, såfremt denne bevidst tilsidesætter reg-

len eller undlader at hjælpe sine spillere til samme. 

 

Herudover anbefaler BU, at man spiller ½-baneforsvar hvis man 

fører med mere end 20 points. 

 

DBBF, turneringsudvalget/børne– og ungeudvalget 

 

DBBF  |  Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Tlf 43 26 24 20      |     E-mail: info@dbbf.dk     |     www.basket.dk 


