
 

 

 

 

 

 

WYMIARY: 

 boisko: długość:28m, szerokość:15m 

 linie: rzutów za 3 pkt -  6,75m (NBA 7,24) od środka kosza 

 rzutów osobistych (wolnych) : 5,80m od linii końcowej boiska 

 koło środkowe i półkola o promieniu 1,80m 

 obręcz  kosza: na wysokości 3,05m (średnica 45cm)  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

DRUŻYNA: 

W skład drużyny wchodzi maksymalnie 12 zawodników (5 grających + rezerwowi) 
 

PRZEBIEG  GRY: 

Mecz koszykówki rozgrywany jest miedzy dwoma piecioosobowymi drużynami. Ich celem jest zdobywanie 
punktów poprzez celne rzuty na kosz przeciwnika. Wygrywa drużyna która na koniec meczu uzyskała większą 

liczbę punktów. 

 

CZAS  GRY: 
Mecz składa się z 4 kwart po 10 min. Jeżeli po ostatniej kwarcie jest remis zarządza się dogrywki 5min aż do 

wyłonienia zwycięzcy. Trener ma prawo do dwóch przerw grze w I połowie, trzech przerw w II połowie i jednej 

w każdej dogrywce. 
 

PUNKTY: 

Jeżeli drużyna trafi do kosza przeciwnika to przyznaje jej się: 

 1 punkt – jeżeli kosz został zdobyty z linii rzutów po faulu osobistym 

 2 punkty – jeżeli kosz został zdobyty z gry sprzed linii rzutów za trzy punkty 

 3 punkty – jeżeli kosz został zdobyty po rzucie zza linii rzutów za trzy punkty 

 

BŁĘDY: 

 Błąd kozłowania – zawodnik kozłuje oburącz lub ponawia kozłowanie po chwycie piłki, 

 Błąd kroków – zawodnik porusza się z piłką trzymając ją w rękach 

 Błąd 8 sekund – drużyna musi wprowadzić piłkę na połowę przeciwnika w czasie 8 sekund od 

momentu wejścia w jej posiadanie 

 Błąd 24 sekund – drużyna musi wykonać rzut do kosza przeciwnika w ciągu 24 sekund od momentu 

wejścia w jej posiadanie 

 Błąd „połowy” – jeżeli drużyna jest w posiadaniu piłki na połowie przeciwnika to nie może wrócić z 

nią na swoją połowę 
 

FAULE: 

 Faul osobisty – zawodnik nieprzepisowo atakuje przeciwnika.  Dopuszczalne są 4 faule w meczu 

 Faul techniczny – zawodnik zachowuje się niestosownie wobec sędziego lub zawodników. 

Dopuszczalny jest 1 faul w meczu 

 Faul obustronny – zawodnicy dwóch drużyn popełniają faul przeciwko sobie w tym samym czasie 

 Faul niesportowy – umyślny faul zawodnika. Dopuszczalny jest jeden faul w meczu 

 Faul dyskwalifikujący – brutalny niesportowy faul zawodnika 

 
 

Linia rzutów za 3 punkty 

Linia rzutów osobistych 


