
Temat: Mini koszykówka.  

Przeczytaj  tekst i odpowiedz na pytania poniżej umieszczone.                                                                          

Odpowiedzi  umieść w dokumencie Microsoft Word w swoim folderze lub zapisz na kartce. 

W grze uczestniczą dwa zespoły po 5 graczy. Zadaniem każdego zespołu jest wrzucenie piłki             
do kosza przeciwnika i zapobiegnięcie zdobyciu piłki i punktów , przez zespól przeciwny.                              
Mini-koszykówka jest grą dla dziewcząt i chłopców. 

Piłka może być grana tylko rękami, a więc podawana, rzucana, podbijana, toczona lub kozłowana                
w dowolnym kierunku - przy zachowaniu określonych zasad gry. Nie liczy się jako błąd uderzenie piłki 
nogą lub inną częścią ciała tylko w tym przypadku, gdy nie jest to zrobione celowo . 

Jeśli drużyna wejdzie w posiadanie piłki, musi w ciągi 30 sekund oddać rzut do kosza. Niespełnienie 
tego warunku jest przekroczeniem i wówczas piłkę otrzymuje przeciwny zespół, który wprowadza ją do 
gry spoza linii bocznej 

Urządzenia i sprzęt                                                                                                                       
Wymiary boiska do mini-koszykówki wynoszą 28 x 15 m. Mogą by zastosowane inne wymiary, pod 
warunkiem zachowania proporcji między nimi są to - 26 x 14 m, 24 x 13 m, 22 x 12 m i 20 x 11 m. 
Wysokość zawieszenia kosza od podłoża boiska wynosi 2,6 m. Tablice powinny być wykonane                       
z twardego drewna, lub z odpowiedniego tworzywa, mieć wymiary :1,20 ( szerokość ) i 0,91                          
( wysokość ).  Piłka do gry w mini-koszykówkę może być gumowa, z materiału syntetycznego lub      
ze skóry. Ciężar piłki wynosi 450-500 g, obwód 68-73 cm. 

Drużyna                                                                                                                   
Każda drużyna składa się z 5 zawodników grających i 5 rezerwowych. Mecz składa się z czterech 
części. Każda część trwa 10 minut. Przerwy między pierwszą - drugą i trzecią a czwartą częścią 
spotkania trwają 2 minuty. Natomiast między trzecią a czwartą częścią przerwa wynosi 10 minut.                  
W pierwszych częściach meczu udział muszą wziąć wszyscy zawodnicy. Zmiany graczy odbywają się 
w przerwach między poszczególnymi częściami meczu.                 

 Nie zezwala się na zmiany zawodników w pierwszych trzech częściach gry z wyjątkiem przypadków, 
gdy zawodnik jest kontuzjowany, zdyskwalifikowany lub popełnił pięć przewinień osobistych. Podczas 
tych części gry, każdy gracz musi przynajmniej całą jedną z nich przebywać na boisku jako zawodnik                   
i przynajmniej całą jedną część gry pozostawać na ławce jako rezerwowy. W czwartej części gry, na 
prośbę trenera, może być przyznana każdej drużynie jedna przerwa na żądanie trwająca 1 minutę. 

Zawodnicy mogą być zmieniani podczas tych przerw na żądanie. Zawodnik, którego drużyna jest                  
w posiadaniu piłki nie może pozostawać dłużej niż 3 sekundy w polu trzech sekund przeciwnika. 
Przekroczenie tego przepisu jest błędem, piłkę przyznaje się drużynie przeciwnej do wprowadzenia           
jej do gry. 

 

1. Jeśli drużyna jest w posiadaniu piłki to w ciągu ilu sekund musi oddać rzut do kosza? 

2. Jakie są podstawowe wymiary boiska do gry w mini koszykówkę ? 

3. Z ilu zawodników składa się drużyna ( ilu grających i ilu rezerwowych)? 


