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RZUTY Z GRY 
 

Rzut z gry to świadoma próba zdobycia punktów przez gracza zespołu ataku polegającą na rzuceniu lub 

pchnięciu piłki w kierunku kosza drużyny przeciwnej. Próbą rzutu jest też włożenie piłki do kosza niezależnie 

od tego czy zakończone zostało powodzeniem. 

Wyjątkami do tej reguły są sytuacje w których: 

� zawodnik podczas próby rzutu  jest faulowany przez gracza obrony i piłka nie wpada do kosza 

� rzut został anulowany przez nielegalne dotknięcie piłki gracza ataku.  

 

Próba rzutu za trzy punkty jest rzut z gry wykonaną zza linii 6,75m sygnalizowaną przez sędziego 

uniesieniem ręki z wyprostowanymi trzema palcami.  

Rzut celny jest to próba zakończona zdobyciem punktów, zarówno przez trafienie do kosza jak i przez 

nielegalne zagranie gracza obrony ( ingerencja w lot piłki ). Rzut celny jest też zaliczany, gdy faulowany 

gracz trafia do kosza. 

 

UWAGA 
 

1. Próbę rzutu można wykonać z dowolnego miejsca na boisku, bez względu na rodzaj rzutu. 

2. Próba rzutu wykonywana na koniec kwarty zalicza się jako próbę, jeżeli piłka została wypuszczona przed 

dźwiękiem syreny. 

3. Przy zaliczaniu próby rzutu oraz celnego rzutu należy zwracać uwagę na sygnalizację sędziów. Dotyczy 

to szczególnie sytuacji: 

� rzutu za trzy punkty - sygnalizowanego przez sędziego boiskowego 

� dobitki piłki będącej na obręczy - sprawdzenie, komu punkty zapisał sekretarz 

� faulu przed i po rzucie - czy faul został popełniony przed rzutem i próba rzutu została anulowana czy 

faul został popełniony po rzucie i próba rzutu została zaliczona 

� punktów zdobytych przez gracza obrony (rzut do własnego kosza ) - zapisywane są kapitanowi 

zespołu ataku ( przebywającemu na parkiecie! ) zapis ten należy skontrolować z sekretarzem 

zawodów. 
4. Próbę rzutu zalicza się graczowi, który w sposób świadomy kieruje piłkę w stronę kosza poprzez jej 

dotknięcie w powietrzu. W przypadku, gdy jest to dobitka poprzedniego rzutu zalicza się także zbiórkę 

w ataku. 

5. W przypadku zablokowania piłki przez gracza obrony, próbę rzutu zalicza się jeżeli statystyk ocenił, że 

gracz ataku wykonywał rzut do kosza. Jeżeli są co do tego wątpliwości należy założyć, że próby rzutu 

nie było. Dotyczy to w szczególności blokowania podań z wyskoku. 
6. Próbą rzutu nie jest rzut gracza który został anulowany przez nielegalne dotknięcie piłki przez gracza 

ataku ( ingerencja w lot piłki ). 

7. Jako próby rzutu nie należy zapisywać sytuacji, gdy intencją gracza było dogranie piłki partnerowi, a nie 

zdobycie punktów. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy gracz ataku podaje w ostatniej chwili  

z wyskoku do partnera oraz części zagrań „ally-oop". 

8. Próby rzutu nie należy zaliczać zawodnikowi jeżeli jego partner z drużyny popełni wykroczenie lub faul 
tuż przed wypuszczeniem przez niego piłki przy próbie rzutu. Jeżeli wykroczenie lub faul miał miejsce 

po wypuszczeniu piłki, próbę rzutu należy zaliczyć ( rzut zaliczają lub unieważniają sędziowie ). 

9. W przypadku faulu przy rzucie nie zaliczamy graczowi rzutu niecelnego, natomiast zaliczamy rzut celny 

jeżeli piłka wpadnie do kosza i sędziowie zaliczą punkty.  

10. Przypadkowo zdobyty kosz przez graczy obrony zapisuje się kapitanowi zespołu atakującego 

przebywającemu na boisku – wskazany jest wcześniejszy kontakt ze stolikiem sędziowskim  
( sekretarzem ). 
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PUNKTY Z KONTRATAKU 
 
Punkty zdobyte przez drużynę przed tym jak ich przeciwnicy zdążyli wrócić i „ustawić” obronę po zmianie 

posiadania piłki zaraz po: stracie, zbiórce w obronie lub celnym rzucie osobistym są punktami z kontrataku. 

Punktami z kontrataku mogą być również punkty zdobyte po zbiórce w ataku, przykład: niecelny rzut  

w kontrze � zbiórka w ataku � celna dobitka. 
 

UWAGA 
 

1. Zalicza się jako punkty z kontrataku rzuty osobiste jeżeli faul zatrzymywał kontratak. 

2. Nie zalicza się punktów jako z kontrataku jeżeli faul miał miejsce przed rozpoczęciem kontry. 
 

Przykłady: 
 
1. Zawodnik A5 rzuca do kosza ale fauluje przy tym zawodnika B5: 

a) przed tym jak piłka opuściła jego ręce 
b) po tym jak piła opuściła ręce zawodnika A5 i piłka nie wpada do kosza 
c) po tym jak piła opuściła ręce zawodnika A5 i piłka wpada do kosza. 

 

a) nie przyznaje się próby rzutu zawodnikowi A5 tylko stratę ( faul ofensywny – szarża ), przewinienie 

osobiste A5 i faul otrzymany zawodnikowi B5 

b) przyznaje się próbę rzutu zawodnikowi A5 oraz faul osobisty ( pchanie ), zawodnikowi B5 faul 

otrzymany  praz drużynie B zbiórkę zespołową 

c) przyznaje się rzut celny A5, faul osobisty A5 ( pchanie ) oraz faul otrzymany B5. 

 

Jeżeli mamy wątpliwości czy faul został popełniony przed czy po tym jak piłka opuściła ręce zawodnika 

rzucającego pomogą nam w tym sędziowie, odgwizdując faul w ataku ( szarżę ) lub faul osobisty  

( pchanie ). Nawet wtedy gdy jesteśmy przekonani o tym że faul został popełniony po tym jak piłka 

opuściła ręce zawodnika a sędziowie jednak odgwizdali faul ofensywny zawodnika A5 statystycy muszą 

zapisać ciąg zdarzeń (a). 

 
2. Zawodnik A2 rzuca niecelnie do kosza, podczas walki o zbiórkę zawodnik B5 przypadkowo zbija piłkę 

tak że ta wpada do jego kosza. 
 

Celny rzut powinien być zapisany kapitanowi drużyny A przebywającemu na boisku ( kontakt  

z sekretarzem zawodów ), oraz drużynie A zapisywana jest zbiórka. 

 

3. Sekundę przed zakończeniem 3 kwarty spotkania zawodnik B4 zbiera piłkę w obronie pod swoim 

koszem, odwraca się i rzuca w stronę kosza przeciwników, piłkę wypuszcza z rąk: 
a) przed syreną kończącą kwartę 
b) po syrenie kończącą kwartę. 
 

a) zawodnikowi B4 przyznaje się próbę rzutu, jeżeli rzut jest celny zapisujemy celny rzut 3 punktowy 

b) zawodnikowi B4 nie przyznaje się próby rzutu. 

 



4 

 

 

4. Zawodnik A1 rzuca do kosza w taki sposób że piłka zatrzymuje się pomiędzy tablicą i obręczą. 
 

Zawodnikowi A1 przyznaje się próbę rzutu. Następnie drużynie która wejdzie w posiadanie piłki na 

podstawie strzałki naprzemiennego posiadania przyznajemy zbiórkę zespołową ( sędziowie odgwiżdżą 

sytuację rzutu sędziowskiego i wręczą zawodnikom do tego uprawnionym piłkę celem wprowadzenia jej 

ponownie do gry ). 

 
5. Drużyna B osiągnęła już limit fauli w kwarcie ( 4 przewinienia ). Zawodnik A1 wchodzi pod kosz i jest 

faulowany przez zawodnika B5: 
a) przed rzutem 
b) w trakcie akcji rzutowej 
c) po tym jak piłka opuściła ręce zawodnika rzucającego. 

 
We wszystkich sytuacjach powyżej zawodnik nie trafia do kosza. 

 

a) przyznaje się: zawodnikowi B5 faul osobisty, zawodnikowi A1 faul otrzymany. Nie zapisuje się próby 

rzutu zawodnikowi A1. Przyznaje się 2 rzuty wolne zawodnikowi A1,  ponieważ drużyna B osiągnęła 

limit fauli w kwarcie 

b) przyznaje się: zawodnikowi B5 faul osobisty, zawodnikowi A1 faul otrzymany. Nie zapisuje się próby 
rzutu zawodnikowi A1. Przyznaje się 2 rzuty wolne zawodnikowi A1, ponieważ B5 faulował A1 

podczas akcji rzutowej 

c) przyznaje się: próbę rzutu zawodnikowi A1, zbiórkę zespołową drużynie A, faul osobisty zawodnikowi 

B5 oraz faul otrzymany A1. Przyznaje się 2 rzuty wolne zawodnikowi A1, ponieważ drużyna B 

osiągnęła limit fauli w kwarcie 

 
6. Podanie zawodnika A1 zostaje przechwycone przez B1. Zawodnik B1 wykonuje długie podanie ( przez 

całe boisko ) do B2. Zawodnik B2 nie trafia do kosza, zbiera piłkę po swoim rzucie i podaje ją do 

zawodnika B3 który celnie rzuca za 3 punkty. Podczas gdy piłka wpada do kosza obrona drużyny A nie 

została jeszcze ustawiona. 

  

Przyznaje się: zawodnikowi A1 stratę ( podanie ), zawodnikowi B1 przechwyt, próbę rzutu zawodnikowi 
B2 ( rzut niecelny ) , zbiórkę w ataku zawodnikowi B2, celny rzut 3 punktowy zawodnikowi B3, asystę 

zawodnikowi B2. Celny rzut zaliczony zostanie jako punkty: po stratach, punkty drugiej szansy oraz 

punkty z kontrataku.  

 

7. Zawodnik A1 nie trafia do kosza, piłkę zbiera B1. Zaraz po zbiórce zawodnik B1 jest faulowany przez 

A3. Zostają przyznane 2 rzuty wolne zawodnikowi B1 ponieważ drużyna  
A osiągnęła już limit fauli w tej części meczu. Zawodnik B1 trafia tylko drugi rzut wolny.  

  

Przyznaje się: zawodnikowi A1 próbę rzutu ( rzut niecelny ), B1 zbiórkę w obronie, zawodnikowi A3 faul 

osobisty, B1 faul otrzymany. Zawodnikowi B1 niecelny rzut osobisty oraz celny rzut osobisty. Punkt 

zdobyty przez B1 nie jest traktowane jako punkty z kontrataku.  
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8. Podanie zawodnika A1 zostaje przechwycone przez B2. Zawodnik B2 biegnie kozłując piłkę przez całe 
boisko i nie trafia rzutu, B2 zbiera piłkę po swoim rzucie. Podczas tworzenia ataku pozycyjnego przez 

drużynę B zawodnik A1 wybija piłkę na aut. Drużyna B wykorzystuje przerwę na żądanie. Po 

wznowieniu gry, gdy czas na rozegranie akcji kończy się zawodnik B2 trafia trudny rzut za 3 punkty  

z 10 metrów od kosza.   

  

Przyznaje się: zawodnikowi A1 stratę ( podanie ), zawodnikowi B1 przechwyt, próbę rzutu zawodnikowi 
B2, zbiórkę w ataku dla B2, przerwa na żądanie dla drużyny B, celny rzut 3 punktowy dla zawodnika B2. 

Punkty będą zaliczone jako: punkty drugiej szansy oraz jako punkty po stratach. 

 

9. Zawodnika A1 rzuca niecelnie do kosza, piłkę zbiera B1 który natychmiast podaje ją do B2  

( uruchamiając tym samym szybki atak ).  Zawodnik A2 fauluje B2 w celu powstrzymania szybkiego 

ataku. Zawodnikowi B2 przyznane są dwa rzuty wolne, ponieważ drużyna A osiągnęła już limit fauli  
w tej części meczu. B2 trafia oba rzuty.  

  

Przyznaje się: rzut niecelny zawodnikowi A1, zbiórkę w obronie zawodnikowi B1, zawodnikowi A2 faul 

osobisty, faul otrzymany zawodnikowi B2, dwa celne rzuty osobiste zawodnikowi B2 ( które liczą się jako 

punkty zdobyte z kontrataku ). 
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RZUTY WOLNE 
 

Celny rzut wolny jest zaliczany, jeżeli po próbie rzutu piłka wpadła do kosza lub została nielegalnie 
dotknięta przez graczy obrony w sposób powodujący zaliczenie rzutu przez sędziego o wartości jednego 
punktu. 
 

Niecelny rzut wolny jest zaliczany w momencie, gdy zawodnik wykonuje rzut i nie zostaje przy nim 
popełniony błąd powodujący jego powtórzenie.  
 

Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego następuje naruszenie przepisów ( zostaje popełniony błąd ) 

statystycy powinni uważnie obserwować sędziów, komu zostało odgwizdane przewinienie i być w stałym 

kontakcie z komisarzem oraz sekretarzem zawodów.   

 

UWAGA 
1. Próba rzutu wolnego, która z powodu błędu zawodników obrony została powtórzona, jest ignorowana. 

Do statystyk zapisuje się wynik powtórzonego rzutu. 

2. W przypadku, gdy przy rzucie wolnym piłkę w legalny sposób dotyka gracz obrony lub ataku 

powodując jej wpadnięcie do kosza i zaliczenie dwóch punktów – zawodnikowi wykonującemu rzut 

zalicza się niecelny rzut wolny. 

3. Jeżeli piłka po ostatnim rzucie wolnym ( przyznanym za faul osobisty ) nie dotknie obręczy lub gracz 

wykonujący rzut popełni błąd, piłkę zza linii bocznej wprowadzać będzie do gry drużyna przeciwna – 

zawodnikowi wykonującemu rzut zapisywany jest niecelny rzut wolny a drużynie przeciwnej zbiórka 

zespołowa. 

 

Błędy zawodników ataku podczas rzutu gdy ten jest celny są pomijane, w przypadku niecelnego rzutu, 

zostaje przyznana zbiórka zespołowa drużynie broniącej, żadnemu zawodnikowi ataku niezapisywana jest 

strata.  

 

Jeżeli zły/niewłaściwy zawodnik wykonywał rzuty wolne i błąd ten zostanie odkryty przez sędziów wszystkie 

rzuty tego zawodnika powinny zostać anulowane ( konsultacja z komisarzem oraz sekretarzem zawodów ). 

 

Jeżeli przed rozpoczęciem dowolnej części meczu ( kwarty lub dogrywki ) wykonywane są rzuty wolne 

wynikające z kary za przewinienie techniczne lub dyskwalifikacyjne, próby rzutów oraz zdobyte punkty 

powinny być przypisane do właśnie rozpoczynającej się części meczu.  

 
Przykłady: 
 
1. Zawodnik A1 wykonuje rzut wolny, podczas tego rzutu zawodnik B3 powoduje naruszenie przepisów: 

a) rzut jest celny 
b) rzut jest niecelny. 
 

a) rzut uznaje się za celny, błąd zostaje pominięty 
b) rzut zostanie powtórzony, a do statystyk zapisany wynik powtórzonego rzutu. 

 
2. Zawodnik A5 wykonuje ostatni rzut wolny, podczas tego rzutu zawodnik A4 powoduje naruszenie 

przepisów: 
a) rzut jest celny 
b) rzut jest niecelny. 
a) rzut uznaje się za celny, błąd zostaje pominięty 
b) zawodnikowi A5 zostaje zapisany niecelny rzut wolny, drużynie B zbiórka zespołowa. Żadnemu 

zawodnikowi nie jest przyznawana strata.  
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ZBIÓRKA 
 

Zbiórki dzielimy na: 

� zbiórki indywidualne: w ataku lub obronie przyznawane konkretnym graczom 

� zbiórki zespołowe  

Zbiórka jest zaliczana zawsze, gdy bezpośrednio po próbie rzutu zawodnik wchodzi w posiadanie żywej piłki. 

Zbiórka piłki jest związana z jej kontrolą przez gracza. Zbiórka może zostać zapisana zawodnikowi, który 

zbija piłkę do partnera, jeżeli robi to w sposób świadomy. Po próbie rzutu zawsze następuje zbiórka 

niezależnie czy piłka po rzucie dotknęła obręczy, parkietu lub innych graczy ( nie będąc w ich posiadaniu ). 

 

Zbiórka piłki w ataku zaliczana jest w momencie, gdy dokonuje jej gracz zespołu atakującego. Zbiórka piłki  
w obronie zaliczana jest w momencie wejścia w posiadanie piłki po rzucie gracza obrony. 
 
Wyjątki po których nie odnotowujemy zbiórki :  

� rzut wykonany jest w ostatniej sekundzie części gry ( kwarty lub dogrywki ) i żaden z zawodników nie 

wchodzi w posiadanie żywej piłki przed upływem czasu gry  

� rzut wykonany jest w ostatniej sekundzie czasu akcji ( 24 sekund ) piłka nie dotyka obręczy i sędziowie 

orzekają błąd 24 sekund 

� po ostatnim niecelnym rzucie wolnym wykonywanym jako kara za przewinienie techniczne, faul 

niesportowy lub dyskwalifikacyjny 

 

W sytuacjach w których zawodnik zbierający piłkę natychmiast popełnia stratę ( np. zbierając piłkę  

w wyskoku zawodnik ląduję z nią poza boiskiem ) należy przyznać zbiórkę zespołową drużynie przeciwnej. 

 

UWAGA 

1. Zbiórką w ataku jest dotknięcie piłki przez gracza ataku ( bezpośrednio po rzucie niecelnym ) 
powodujące jej skierowanie ponownie w stronę kosza ( dobitka ). 

2. Zbiórka jest zaliczana graczowi, który po rzucie złapał piłkę razem z rywalem i wywalczył jej posiadanie 
dla zespołu w ramach procedury naprzemiennego posiadania piłki ( sytuacja rzutu sędziowskiego ). 

3. Zbiórka może być przyznana w sytuacji, gdy piłka nie dotknęła obręczy ani tablicy o ile wcześniej 
przyznano próby rzutu. 

4. W przypadku, gdy podczas walki o piłkę została ona zbita „na oślep", zbiórkę zalicza się zawodnikowi, 
który wszedł jako pierwszy w jej posiadanie. 

5. Jeżeli rzut został zablokowany przez gracza obrony, zbiórka jest przyznawana zawodnikowi, który 
pierwszy wszedł w posiadanie piłki bezpośrednio po bloku, jeżeli wcześniej zaliczono próbę rzutu 
zawodnikowi zablokowanemu. 

6. Zbicie piłki z obręczy przez obrońcę o ile było to zagranie świadome i zakończyło się wejściem  
w posiadanie piłki zespołu obrony, należy zapisać obrońcy jako zbiórkę. 

7. Zbiórka jest zaliczana wyłącznie w sytuacjach gdy gracz wejdzie w posiadanie piłki. Nie są zbiórką 
sytuacje, gdy gracz świadomie doprowadza ( np. poprzez zastawienie ) do opuszczenia boiska przez 
toczącą się piłkę. 

 
Przykłady: 

 

1. Po niecelnym rzucie, dwóch zawodników przeciwnych drużyn łapie jednocześnie piłkę.  

 

Zbiórkę ( w ataku lub obronie ) należy przyznać zawodnikowi biorącemu udział w zbiórce, którego 

drużyna wejdzie w posiadanie piłki wyłonionej na podstawie strzałki naprzemiennego posiadania  
( sytuacja rzutu sędziowskiego ). 
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2. Po niecelnym rzucie zawodnik A5 skacze i łapie piłkę, lądując upada i traci nad nią kontrolę, toczącą 

się piłkę łapie zawodnik B4.  
 

Przyznaję się: zbiórkę w obronie zawodnikowi B4. 

 

3. Po niecelnym rzucie zawodnik B4 łapie piłkę, w tym samym momencie jest faulowany przez A5.  

 

Statystyk musi zdecydować czy zawodnik B4 kontrolował piłkę po zbiórce chociaż przez ułamek sekundy 
zanim został faulowany. Jeżeli tak, powinien zapisać zawodnikowi B4 zbiórkę w przeciwnym razie 

powinien przyznać zbiórkę zespołową drużynie B. Dodatkowo przyznaje się faul zawodnika A5 oraz faul 

otrzymany B4. 

 

4. Zawodnik A4 rzuca z wyskoku, jego rzut jest zablokowany przez B5. Piłka podczas tego rzutu nie 

opuszcza rąk zawodnika A4 który spada z nią na boisko. Sędziowie odgwizdują błąd kroków.   
 

Przyznaje się: rzut niecelny A4, blok zawodnikowi B5, zbiórkę w ataku A4 oraz stratę ( kroki ) A4.  

 

5. Zawodnik B2 rzuca niecelnie, zawodnicy B4 oraz A4 jednocześnie zbierają piłkę. Sędziowie odgwizdują 

sytuację rzutu sędziowskiego. 
a) drużyna A będzie w posiadaniu piłki na podstawie strzałki naprzemiennego posiadania 
b) drużyna B będzie w posiadaniu piłki na podstawie strzałki naprzemiennego posiadania. 
 

a) zbiórka w obronie zawodnika A4 

b) zbiórka w ataku zawodnika B4. 
 

6. Zawodnik A3 rzuca niecelnie, zawodnicy walczą o zbiórkę: 
a) zawodnik A4 fauluje B2 
b) zawodnik B1 fauluje A1  
c) zawodnik B4 wybija piłkę poza boisko. 

 

a) przyznaje się: zbiórkę zespołową drużynie B ( oraz faul zawodnika A4 na B2 ) 

b) przyznaje się: zbiórkę zespołową drużynie A ( oraz faul zawodnika B1 na A1 )  

c) przyznaje się: zbiórkę zespołową drużynie A.  
 

7. Zawodnik A1 rzuca niecelnie w ostatnich sekundach czasu 24 sekund, piłka nie dotyka obręczy: 
 
a) zawodnik B2 łapie piłkę tuż przed syreną oznaczającą koniec czasu 24 sekund 
b) zawodnik A2 łapie piłkę tuż przed syreną oznaczającą koniec czasu 24 sekund 
c) zawodnik A2 łapie piłkę po tym jak zabrzmiała syrena oznaczającą koniec czasu 24 sekund. 

 
We wszystkich 3 sytuacjach przyznaje się rzut niecelny zawodnikowi A1 oraz: 

 

a) zbiórkę w obronie zawodnikowi B2 

b) zbiórkę w ataku zawodnikowi A2, oraz stratę zespołową drużyny A ( błąd 24 sekund )  

c) stratę zespołową drużyny A ( błąd 24 sekund ). Nie przyznajemy zbiórki ponieważ złapana piłka była 

martwa.  
 

8. Zawodnik A2 nie trafia pierwszego z przyznanych mu dwóch / trzech rzutów wolnych. 

 

Nie przyznaje się zbiórki jeżeli zawodnik A2 jest uprawniony do kolejnego rzutu osobistego i piłka jest 

martwa.  
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9. Zawodnik A2 nie trafia rzutu z gry, piłka odbija się od obręczy i żaden z zawodników nie zbiera piłki 

przed syreną oznaczającą koniec kwarty.   
 

Przyznaje się: rzut niecelny zawodnikowi A2, nie przyznaje się zbiórki ponieważ piłka w momencie 

zakończenia kwarty staje się martwa.  

 

10. Zawodnik A3 rzuca niecelnie, piłka nie dotyka obręczy, odbija się od parkietu po czym zawodnik A5 

wchodzi w jej posiadanie. 
 

Przyznaje się: rzut niecelny zawodnikowi A3 oraz zbiórkę w ataku A5. 

 

11. Zawodnik A1 rzuca niecelnie. Zawodnik A4 walczy o zbiórkę z kilkoma innymi zawodnikami. Zbija on 

„na oślep” piłkę poza obszar ograniczony gdzie jest złapana przez zawodnika A3. 

 
Przyznaje się: rzut niecelny zawodnikowi A1 oraz zbiórkę w ataku A3. 

 

12. Zawodnik A1 rzuca niecelnie. Zawodnik A4 walczy o zbiórkę z kilkoma innymi zawodnikami. Zbija on 

piłkę w sposób kontrolowany poza obszar ograniczony do zawodnika A5 który rzuca celnie za  

3 punkty. 

 
Przyznaje się: rzut niecelny zawodnikowi A1, zbiórkę w ataku A4, celny rzut 3pkt zawodnikowi A5 oraz 

asystę A4. 

 

13. Zawodnik A4 rzuca niecelnie. Zawodnik A5 łapię piłkę w wyskoku i spada z nią poza boiskiem. 

  

Przyznaje się: rzut niecelny zawodnikowi A4 oraz zbiórkę zespołową drużynie B. 
 

14. Zawodnik A2 rzuca niecelnie. Zawodnik A3 walczy o zbiórkę i w ostatniej chwili przed wypadnięciem 

poza boisko odbija piłkę o nogę zawodnika B4, od której piłka obija się i wypada poza boisko. 

Drużynie A przyznano wprowadzenie piłki z autu. 

 

Przyznaje się: rzut niecelny zawodnika A2 oraz zbiórkę w ataku A3. 
 

15. Po faulu niesportowym zawodnika B4, A3 nie trafia drugiego rzutu osobistego.  

 

Przyznaje się: niecelny rzut osobisty zawodnikowi A3, zbiórka nie jest przyznawana ( ponieważ piłka 

jest martwa oraz drużyna A jest uprawniona do wprowadzenia jej do gry ). 
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ASYSTA 

 
 

Asysta jest to każde podanie piłki do partnera stwarzające mu możliwość bezpośredniego zdobycia 

punktów ( także z rzutu wolnego ). Z jedną akcją „punktową" może być związana jedna asysta. Asystę 

można przyznać jedynie graczowi, który wykonuje ostatnie podanie przed akcją rzutową. 

 

� Każde podanie do zawodnika w obszarze ograniczonym ( trumnie ), który zdobywa ( nie opuszczając jej ) 

punkty to asysta.  

� Każde podanie do zawodnika znajdującego się poza obszarem ograniczonym który zdobywa punkty nie 

wykonując żadnego kozła to asysta. 

 

Najważniejszym elementem oceny asysty, jest ocena czy gracz atakujący w momencie otrzymania podania 

miał pozycję do zdobycia punktów i czy podjął działania zmierzające do ich zdobycia. Akcja rzutowa podjęta 

przez gracza ataku po podaniu, może zawierać zwody lub kozły pod warunkiem, że rzucający zawodnik nie 

jest kryty bezpośrednio przez obrońcę ( naprzeciw niego ) gdy otrzymuje on piłkę. Jeżeli gracz otrzymując 

piłkę na pozycji rzutowej nie oddał rzutu, ale podjął inną akcję ( grając jeden na jeden z obrońcą ) tworząc 

nową pozycję rzutową to asysta nie jest przyznawana, ponieważ zdobyte punkty są wynikiem nowej akcji. 

 

Przy rzutach z dystansu decydująca jest ocena statystyka, czy rzut został oddany w wyniku otrzymania piłki 

na dobrej pozycji czy też z wyboru zawodnika. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji upływającego czasu 24 

sekund czy też silnej presji obrony uniemożliwiającej rzut z wolnej pozycji. 

 

W przypadku, gdy akcja rzutowa podjęta po podaniu zakończona została faulem przyznanie asysty jest 

uzależnione od efektu wykonywanych rzutów wolnych. Aby zaliczyć asystę zawodnikowi podającemu piłkę 

faulowany gracz musi trafić przynajmniej jeden rzut wolny. 

 

Przyjęło się iż łączna ilość asyst powinna być stabilna � 80 pkt ~ 20 asyst.  

 

UWAGA 
 

1. Asystą nie jest przypadkowe dogranie piłki partnerowi - np. rzut, który minął obręcz lub przypadkowe 

 zbicie piłki w walce na tablicy. 

2. Nie przyznajemy asysty: 

� jeżeli zawodnik ataku nie zdobywa punktów 

� jeżeli punkty zdobyte są z ponowienia akcji po zbiórce w ataku. 

3. Asystą jest ostatnie podanie do szybkiego ataku niezależnie od liczby wykonanych przez gracza ataku 

kozłów, pod warunkiem że nie musiał on mijać graczy obrony. 

4. Jest asystą sytuacja, gdy gracz ataku otrzymuje piłkę na pozycji rzutowej, ale nieatakowany przez 

obrońcę robi kozioł i zdobywa punkty z pozycji bliższej kosza. 

5. Nie jest asystą podanie po którym gracz został sfaulowany i wykonuje rzuty wolne nie w wyniku faula 

przy rzucie, a jedynie dlatego że zespół broniący przekroczył limit przewinień w danej części meczu. 

6. Nie przyznajemy asysty w przypadku kontrataku, gdy podanie otrzymane jest przez zawodnika  

 zdobywającego punkty na własnym polu obrony ( i zawodnik ten wykonuje na nim przynajmniej jeden 

 kozioł ). 
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Przykłady: 
 

1. Po zbiórce w obronie zawodnika A5, podaje on piłkę do swojego partnera A4 przerzucając całe 

boisko. Zawodnik A4 łapie piłkę i nie trafia rzutu spod samego kosza. Ma na tyle dużą przewagę że 

swobodnie zbiera piłkę i dorzuca dwa punkty. 

 

Brak asysty. Przyznajemy: rzut niecelny zawodnika A4, zbiórkę w ataku A4 oraz rzut celny A4. 

 

2. Zawodnik A5 podaje do A4. Zawodnik A4 waha się z podaniem do A3 który ucieka swojemu obrońcy 

i zbiega w stronę kosza. Zawodnik A4 po chwili decyduje się na rzut i trafia do kosza. 

 

Przyznaje się: rzut celny zawodnikowi A4 oraz asystę A5. 

 

3. Zawodnik A5 podaje do zawodnika A4 który wykonuje kozioł aby ustabilizować swoją pozycję, 

następnie rzuca celnie do kosza. 

 

Przyznaje się: asystę zawodnikowi A5 pod warunkiem że zawodnik A4 nie był bezpośrednio kryty przez 

będącego przed nim obrońcę.  

 
4. Zawodnik A4 wykonuje rewelacyjne podanie przez całe boisko do zawodnika A5 który zbija  

( świadomie ) w wyskoku piłkę do zawodnika A3 który rzuca łatwe punkty bez żadnego obrońcy. 

 

Mimo iż to podanie zawodnika A4 wykreowało akcję rzutową nie było to ostatnie podanie do 

zawodnika zdobywającego punkty. Asystę należy przyznać zawodnikowi A5. 

 

5. Zawodnik A3 podaje do A5 który jest „szczelnie” kryty przez zawodnika B3. Zawodnik A5 wykonuje 

zwód, obrót ( piwot ) oraz jeden kozioł po czym wsadza piłkę do kosza. 

Zawodnik A5 otrzymał podanie: 

a) będąc wewnątrz obszaru ograniczonego ( trumna )  
b) będąc poza obszarem ograniczonym. 
 

Przyznaje się rzut celny zawodnikowi A5 oraz: 

 

a) asystę zawodnikowi A3 
b) brak asysty. 
 

6. Zawodnik B1 przechwytuje piłkę i podaję ją do swojego partnera B2 który znajduje się na wysokości 

linii środkowej boiska ( za ostatnimi obrońcami drużyny A ). Zawodnik B2 kozłuję piłkę w stronę 

kosza i zdobywa łatwe punkty. 

 

Przyznaje się: asystę zawodnikowi B1. 
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7. Zawodnik A2 zbiera piłkę w obronie, podaję ją do A3 będącego jeszcze na swoim polu obrony na 

wysokości linii rzutów za trzy punkty. Zawodnik A3 kozłując piłkę biegnie z nią przez całe boisko  

i zdobywa łatwe punkty. 

Nie przyznaje się asysty zawodnikowi A2 ponieważ zawodnik A3 otrzymał podanie będąc jeszcze na 

swoim polu obrony i zawodnik ten wykonał przynajmniej jeden kozioł.  

 

8. Zawodnik A2 zbiera piłkę w obronie, wykonuje długie podanie do będącego na wysokości połowy 

boiska zawodnika A3, następnie: 

a) zawodnik B3 aby powstrzymać kontratak fauluje niesportowo A3 
b) zawodnik B4 fauluje będącego pod koszem w akcji rzutowej A3. 
 
W obu sytuacjach zawodnikowi A3 zostały przyznane 2 rzuty wolne, z których ten wykorzystuje 

pierwszy a drugi pudłuje.  
 
Przyznaje się: 

 

a) faul niesportowy zawodnikowi B3, faul otrzymany zawodnikowi A3, celny rzut osobisty A3 oraz 

niecelny osobisty A3, w tym przypadku asysta nie może zostać przyznana ( brak próby rzutu )  

b) faul osobisty zawodnika B4, faul otrzymany A3, celny rzut osobisty A3, asystę zawodnikowi A2, 

niecelny osobisty A3 oraz zbiórkę zawodnikowi który wejdzie w posiadanie piłki. 
 

9. Zawodnik A1 wprowadza piłkę zza linii końcowej boiska, na swoim polu ataku ( za koszem drużyny 

przeciwnej ). Podaną piłkę łapie bezpośrednio zawodnik A3 który trafia do kosza.  

 

Przyznaje się: celny rzut zawodnika A3 oraz asystę A1. 

 

10. Zawodnik A2 wykonuje szybkie podanie do A3 który w trakcie akcji rzutowej jest faulowany.  

Zawodnikowi A3 przyznane zostały 2 rzuty wolne. Zawodnik A3 pudłuje pierwszy i trafia drugi rzut 

wolny. 

 

Przyznaje się: asystę zawodnikowi A2. ( aby przyznać asystą zawodnikowi A2 rzucający A3 musi trafić 

przynajmniej jeden rzut osobisty ). 
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BLOK 
 

Blok jest to zagranie gracza obrony powodujące zmianę kierunku lotu piłki rzucanej w kierunku kosza  
w taki sposób aby rzut okazał się niecelny. Lot piłki może być zmieniony minimalnie lub całkowicie, blokiem 
jest też takie zablokowanie ruchu piłki w ostatniej fazie rzutu, która w ogóle nie opuszcza ręki rzucającego 
gracza ataku. W ostatniej sytuacji statystyk musi ocenić czy gracz ataku miał zamiar rzucać do kosza czy 
podać ją partnerowi. Zablokowany może być rzut znad głowy a także wszelkie rzuty sytuacyjne takie jak 
hak, lay-up czy wsad. 
 
Do każdego rzutu zablokowanego przypisana jest zbiórka chyba że blok nastąpił równo z końcem kwarty lub 
syreną sygnalizującą błąd 24 sekund. 

 

UWAGA 

1. W sytuacji, gdy piłka została zablokowana: powyżej wysokości barku należy zapisać próbę rzutu, blok 
oraz zbiórkę, jeżeli poniżej wysokości barku stratę + przechwyt ( pod warunkiem że to drużyna 
przeciwna jest w posiadaniu piłki, jeżeli piłka nadal będzie w posiadaniu tej samej drużyny akcję należy 
pominąć ). 

2. Blok jest zaliczany tylko wtedy, gdy dotknięta piłka nie wpada do kosza. W przeciwnym wypadku nawet, 
jeżeli obrońca znacząco zmienił tor lotu piłki blok nie zostaje zapisany. 

3. W przypadku gdy piłkę w locie legalnie dotykał więcej niż jeden obrońca, blok zapisywany jest temu, 
który w ocenie statystyka w największym stopniu przyczynił się do zmiany kierunku lotu piłki. 

4. Nie przyznajemy bloku gdy: 
� zawodnik zbija piłkę, która wcześniej dotknęła obręczy 
� rzut jest celny 
� zawodnik blokowany jest mniej więcej w tym samym czasie faulowany przez partnera zawodnika 

blokującego  
 

Przykłady: 
 

1. Zawodnik A3 zostaje zablokowany przez zawodnika B2, podczas rzutu z wyskoku zanim piłka zdążyła 

opuścić jego ręce. Zawodnik A3 ląduje z piłką w rękach na parkiecie, sędziowie odgwizdują: 
a) błąd kroków zawodnika A3 
b) sytuację rzutu sędziowskiego.  

 

a) zawodnikowi A3 przypisujemy próbę rzutu, B2 blok, A3 zbiórkę w ataku oraz stratę ( kroki ) 

b) zawodnikowi A3 przypisujemy próbę rzutu, B2 blok i w zależności od kierunku strzałki 

naprzemiennego posiadania: 
� jeżeli prawo do wprowadzenia piłki będzie miała drużyny A , przyznajemy zbiórkę w ataku 

zawodnikowi A3 

� jeżeli prawo do wprowadzenia piłki będzie miała drużyny B, przyznajemy zbiórkę w obronie B2. 

 
2. Zawodnik A5 rzuca do kosza, rzucona piłka jest legalnie dotknięta przez zawodnika B5. Mimo 

dotknięcia piłka wpada do kosza. 

 

Zważywszy na to iż piłka wpadła do kosza , dotknięcie piłki przez zawodnika B5 nie było znaczące. Należy 

przyznać celny rzut zawodnikowi A5 i nie przyznajemy bloku zawodnikowi B5. 
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3. Zawodnikowi A5 przed próbą włożenia piłki do kosza w momencie gdy trzyma ją w rękach na 

wysokości tali piłkę wybija zawodnik B5. Wybitą piłkę łapie zawodnik B4. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A5 oraz przechwyt B5. 
 

4. Zawodnik A5 wbiega z piłką w obszar ograniczony ( trumnę ), trzymaną oburącz piłkę wybija  

zawodnik B5. Ostatecznie piłkę łapie ustanawiając jej posiadanie zawodnik B4. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A5 ( drybling ) oraz przechwyt zawodnikowi B5. 

 

5. Zawodnik A2 rzuca do kosza: 
a) jego rzut jest zablokowany przez zawodnika B4 w locie wznoszącym i piłka wypada poza boisko 
b) jego rzut jest zablokowany w locie opadającym przez zawodnika B4 ( powyżej linii obręczy ), 

sędziowie odgwizdują błąd ingerencji w lot piłki przez zawodnika drużyny B i zaliczają punkty. 
 

a) przyznaje się: próbę rzutu zawodnikowi A2, blok B4 oraz zbiórkę zespołową drużynie A 

b) przyznaje się: rzut celny zawodnikowi A2. 

 
6. Zawodnik A3 podczas próby rzutu za 3 punkty jest zablokowany przez B4. Zawodnik A3 łapie 

zablokowaną piłkę i skutecznie ponawia rzut. 

  

Przyznaje się: próbę rzutu 3 punktowego zawodnikowi A3, blok B4, zbiórkę w ataku oraz celny rzut 

zawodnika A3.  
 

7. Zawodnik A2 rzuca do kosza. Piłkę odbijającą się na obręczy zbija zawodnik B1. Zawodnik A3 łapię 

zbitą piłkę. 

  

Przyznaje się: niecelny rzut zawodnikowi A2 oraz zbiórkę w ataku dla A3 ( nie można przyznać bloku 

zawodnikowi B1 ponieważ piłka dotknęła obręczy ).  

  
8. Zawodnik A1 wbiega pod kosz, w momencie rzutu jest faulowany przez B1. Mimo faulu zawodnik A1 

kończąc swoją akcję rzutową podejmuje desperacką próbę rzutu która jest zablokowana przez 

będącego w pomocy zawodnika B2 ( jeżeli rzucana piłka wpadłaby do kosza sędziowie zaliczyliby 

punkty ). 

  

Przyznaje się: faul osobisty zawodnikowi B1 oraz faul otrzymany A1. Nic więcej nie należy przyznawać  

( ponieważ rzucający zawodnik jest faulowany nie przyznajemy mu niecelnej próby rzutu 

co też wyklucza możliwość przyznania bloku zawodnikowi B2 ).  
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STRATA 

 

Strata jest błędem gracza ataku powodującą zmianę posiadania piłki przez jego zespół i wejście  
w posiadanie piłki przez zespół obrony. Zespół obrony może wejść w posiadanie piłki: bezpośrednio ( np. 
zabierając piłkę graczom ataku ), w wyniku procedury naprzemiennego posiadania piłki będącego wynikiem 
jednoczesnego złapania piłki ( ale nie przy zbiórce - wtedy przyznawana jest zbiórka ) lub zza linii bocznej  
( np. po błędzie kroków ). Strata jest przyznawana niezależnie od tego czy piłka po zagraniu pozostaje żywa 
czy staje się martwa. 
 

Nie jest stratą próba wykonania rzutu do kosza nawet, gdy piłka nie dotyka obręczy i opuszcza boisko. Nie 
jest też stratą błąd podczas wykonywania rzutu wolnego niezależnie czy był on popełniony przez gracza 
wykonującego rzut czy przez jego partnera z drużyny. 
 

Straty nie zapisuje się, jeżeli zespół ponownie otrzyma posiadanie piłki w wyniku procedury 

naprzemiennego posiadania piłki, w przeciwnej sytuacji przyznaje się stratę oraz przechwyt. 
 

Należy pominąć sytuację strata – przechwyt w przypadku mini-posiadań: 

� zawodnik ma kontakt z piłką ale jeszcze jej nie kontroluje i jest mu ona zabrana/wybita przez zawodnika 

drużyny przeciwnej 

� zawodnik łapie piłkę w wyskoku i ląduje z nią poza boiskiem.  

 

Strata może być wynikiem przewinienia osobistego, technicznego lub niesportowego wiążącego się ze 
zmianą posiadania piłki. Ma to miejsce w przypadku każdego faulu ofensywnego. W przypadku przewinień 
technicznych, niesportowych lub dyskwalifikacyjnych jeżeli w momencie ich popełnienia zespół był w ataku. 
Straty wynikłe z otrzymania przewinienia ( technicznego lub dyskwalifikacyjnego ) przez trenera lub ławkę 
zapisuje się jako straty zespołowe. 

 

UWAGA 

1. W przypadku straty będącej wynikiem podania należy przyjąć zasadę, że za podanie odpowiada 
podający. Stratę chwytającego należy zapisywać tylko w bezspornych sytuacjach. 

2. W przypadku błędu 3 oraz 5 sekund stratę zapisuje się graczowi z piłką. 
3. W przypadku błędu 8 oraz 24 sekund stratę zapisuje się zespołowi. 
4. Nie jest stratą faul przy walce o zbiórkę, nawet jeżeli popełnił go gracz zespołu wykonującego rzut. 

Podobnie jest w sytuacji gdy gracz obrony poprzez zbyt szybkie wejście w obszar ograniczony powoduje 
powtórzenie rzutu wolnego. 

5. W niektórych sytuacjach strata może być sklasyfikowana w więcej niż jeden sposób. Przykład: źle 
podana piłka powoduje że zawodnik który próbuje ją złapać wychodzi poza boisko. Statystycy musza 
ocenić co spowodowało stratę czy odpowiedzialny za podanie zawodnik źle podał piłkę czy łapiący 
zawodnik przez swoją nieuwagę wyszedł poza boisko. W zależności od oceny stratę należy przyznać 
zawodnikowi który jest za nią odpowiedzialny. Szczególną uwagę w tego typu sytuacjach należy zwrócić 
przy błędach powrotu piłki na pole obrony, czy:  
� piłka powraca na pole obrony w wyniku złego podania zawodnika A1, a zawodnik A5 jedynie jako 

pierwszy łapie ją powodując odgwizdanie przez sędziów błędu powrotu piłki 
� zawodnik łapiący piłkę jest odpowiedzialny za jej powrót na pole obrony. 
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Przykłady: 
 

1. Kozłującemu zawodnikowi A1 piłkę zabiera zawodnik B1. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A1 ( drybling ) oraz przechwyt zawodnikowi B1. 

 
2. Zawodnik A2 podaję piłkę która wypada poza boisko. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A2 ( podanie ). 

 
3. Zawodnik A1 wykonuje dobre podanie do zawodnika A4, który upuszcza piłkę w wyniku czego 

zawodnik B4 wchodzi w jej posiadanie. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A4 ( podanie ) oraz przechwyt zawodnikowi B4. 
 
4. Zawodnik A2 popełnia błąd ( kroków lub podwójnego kozłowania ) w wyniku czego posiadanie piłki 

zostaje przyznane drużynie B. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A2 ( kroki lub drybling ). 

 
5. Zawodnik A5 popełnia przewinienie w ataku ( ruchoma zasłona lub szarża ) kiedy drużyna A jest w 

posiadaniu piłki. 

  

Przyznaje się: faul w ataku zawodnikowi A5 (system statystyczny sam dodaje w tym przypadku 

zawodnikowi A5 stratę – faul w ataku ) , faul otrzymany zawodnikowi drużyny B. 

 
6. Zawodnik A2 po zakończeniu kozłowania łapie piłkę oburącz i jest „szczelnie” kryty przez zawodnika 

B2. Gracz A2 nie jest w stanie rzucić ani podać piłki i popełnia błąd 5 sekund ( szczelnie kryty 

zawodnik ). 

  

Przyznaje się: strata zawodnika A2 ( błąd 5 sekund ). 
 

7. Kiedy zawodnik A1 jest w posiadaniu piłki zawodnicy A4 i B4 popełniają faul obustronny.  

  

Przyznaje się: kary za faul obustronny ( A4 faul osobisty, B4 faul otrzymany, B4 faul osobisty, A4 faul 
otrzymany ) i drużyna A jest uprawniona do wprowadzenia piłki do gry ponieważ w momencie 

popełnienia przewinienia obustronnego była w jej posiadaniu. Nie przyznaje się żadnych strat. 

 
8. Zawodnik A3 jest w posiadaniu piłki na boisku kiedy B3 mu ją wybija. A3 i B3 rzucają się w stronę 

toczącej się piłki i oboje łapią ją w tym samym momencie. Sędziowie odgwizdują sytuację rzutu 

sędziowskiego i: 

a) drużyna A jest uprawniona do wprowadzenia piłki ( na podstawie strzałki naprzemiennego 

posiadania ) 
b) drużyna B jest uprawniona do wprowadzenia piłki ( na podstawie strzałki naprzemiennego 

posiadania ).   
 

a) drużyna A nadal utrzymuje się w posiadaniu piłki więc żadne statystki nie są przyznawane 

b) drużyna B wchodzi w posiadanie piłki, przyznaje się stratę ( drybling ) zawodnikowi A3 oraz 

przechwyt zawodnika B3. 
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9. Drużyna A nie zdążyła wykonać rzutu i popełnia błąd 24 sekund. 

  

Przyznaje się: stratę zespołową drużynie A ( 24 sekundy ). 
 

10. Zawodnik A3 jest ukarany przewinieniem technicznym kiedy: 

a) jego partner z drużyny A5 kozłuje piłkę 
b) zaraz po tym jak zawodnik B5 zabiera piłkę zawodnikowi A3.   
 

a) przyznaje się: faul techniczny zawodnikowi A3 oraz stratę ( inna ) również zawodnikowi A3 

b) przyznaje się: stratę ( drybling ) zawodnikowi A3, przechwyt B5 oraz faul techniczny zawodnikowi 
A3 ( nie przyznaje się straty ponieważ drużyna A nie była już w posiadaniu piłki na boisku ). 

 
11. Zawodnik A4 jest szczelnie kryty w rogu boiska przez B5. Próbując ratować sytuację zawodnik A4: 

a) popełnia błąd kroków 
b) podaję piłkę do zawodnika A1 która jest zbijana w locie przez zawodnika B5 i ostatecznie B1 

wchodzi w jej posiadanie na boisku 
c) podaje piłkę do A1 która jest przechwycona przez B1 bez ingerencji w jej lot przez zawodnika B5.   
 

a) przyznaje  się stratę ( kroki ) zawodnikowi A4 

b) przyznaje się stratę ( podanie ) zawodnikowi A4 oraz przechwyt B5 

c) przyznaje się stratę ( podanie ) zawodnikowi A4 oraz przechwyt B1. 
 

12. Zawodnik A3 podaje do zawodnika A5. Piłka w locie jest zbijana przez zawodnika B3. Zawodnicy A5 

oraz B5 walczą o piłkę: 

a) wydaje się że zawodnik B5 przez ułamek sekundy wchodzi w posiadanie piłki i wychodzi z nią 

poza boisko 
b) wydaje się że zawodnik B5 przez ułamek sekundy wchodzi w posiadanie piłki którą zabiera mu 

zawodnik A5 
c) zawodnik B5 wchodzi w posiadanie piłki , kozłuje ją dwa razy, po czym przy próbie podania jest 

przechwycona przez zawodnika A4. 
 

a) domniemamy że posiadanie piłki nie zostało ustanowione, żadne statystyki nie zostają przyznane 
ponieważ drużyna A nadal jest uprawniona do posiadania piłki 

b) drużyna A nadal jest w posiadaniu piłki, więc żadne statystyki nie zostają przyznane, należy pominąć 

domniemane mini-posiadanie zawodnika B5 

c) przyznaje się stratę ( podanie ) zawodnikowi A3, przechwyt B3, stratę ( podanie ) zawodnikowi B5 

oraz przechwyt A4. 

 
13. Zawodnik A1 wykonuje złe podanie do A2. Podczas próby ratowania piłki zawodnik A2 zbija ją na 

swoje pole obrony gdzie jest łapana przez zawodnika A3 któremu sędziowie odgwizdują błąd 

powrotu piłki na pole obrony.  

  

Przyznaje się stratę ( podanie ) zawodnikowi A1. 
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PRZECHWYT 
 

Przechwyt jest przyznawany zawodnikowi obrony jeżeli jego akcja powoduje utratę piłki przez przeciwnika. 

Taka akcja musi zawierać: dotknięcie piłki, zabranie piłki rywalowi, przecięcie lub powstrzymanie podania 

czy odebranie piłki zgubionej przez zawodnika ataku. 

 

Przechwyt jest zawsze połączony ze stratą zespołu atakującego. Zależność ta jest jednostronna, nie każda 

strata piłki musi się wiązać z przechwytem ( np. błąd kroków ), są to tak zwane błędy niewymuszone. 

 

Przechwyt nie jest przyznawany, jeżeli po stracie piłka staje się martwa i przyznana zespołowi ataku do 

wprowadzenia spoza boiska. W sytuacji gdy zespół broniący wchodzi w posiadanie piłki zgodnie z procedurą 

naprzemiennego posiadania, należy zapisać stratę zawodnika ataku oraz przechwyt zawodnika obrony. 

 

Przechwyt nie musi być kontrolowany, wystarczy że zawodnik obrony dotknie piłkę. Jeżeli w przechwyt 

zaangażowany jest więcej niż jeden zawodnik obrony, to przechwyt otrzymuje ten który pierwszy 

zainicjował próbę zdobycia piłki. Wybicie piłki z kozła lub zmiana kierunku podania może zostać zapisana 

graczowi dotykającemu piłki tylko wtedy, gdy statystyk oceni, że było to świadome działanie zmierzające do 

przechwycenia piłki przez tego zawodnika lub jego partnera z drużyny. 

 

UWAGA 

 
1. Przechwyt niekoniecznie musi być nagrodą za dobrą obronę 

2. Przechwyt zespołowy nie istnieje! 

 

Przykłady: 

 
1. Zawodnik A5 kozłuje piłkę która odbija się od jego nogi, piłkę łapię zawodnik B4 który wchodzi w jej 

posiadanie nie wykonując żadnej akcji obronnej. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A5 ( drybling ) oraz przechwyt zawodnikowi B4. 
 
2. Zawodnik A5 kozłuje piłkę którą wybija mu zawodnik B5. Piłka wpada w ręce zawodnika B2. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A5 ( drybling ) oraz przechwyt zawodnikowi B5. 
 
3. Zawodnik B2 agresywnie kryje zawodnika A2 powodując jego błąd ( zawodnik B2 nie miał kontaktu  

z piłką ). 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A2 ale nie przyznaje się przechwytu zawodnikowi B2. 

 
4. Zawodnik B5 zbija piłkę podawaną przez zawodnika A4 do A5. Zawodnik A5 wykorzystując swój 

refleks aby uchronić jego drużynę przed stratą łatwych punktów ( kontratak ) wybija piłkę poza 

boisko. Zespół B jest uprawniony do wprowadzenia piłki do gry.  

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A4 ( podanie ) ale nie przyznaje się przechwytu. 
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5. Zawodnik B5 zbija piłkę podawaną przez zawodnika A4 do A5. Zawodnicy A5 oraz B2 łapią piłkę w tym 

samym momencie powodując odgwizdanie przez sędziów sytuacji rzutu sędziowskiego ( piłka 

przetrzymana ) . Na podstawie strzałki naprzemiennego posiadania drużyna B jest uprawniona do 

wprowadzenia piłki do gry.  

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A4 ( podanie ) , przechwyt zawodnika B5, zawodnicy A5 oraz B2 nie 

otrzymują żadnych statystyk. 
 

6. Zawodnik A2 podaje piłkę która wylatuje bezpośrednio poza boisko.  

 

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A2 ( podanie ) , nie przyznaje się przechwytu. 
 
 

7. Zawodnik A1 kozłując piłkę niefortunnie odbija ją od swojej stopy. Toczącą się jeszcze po boisku piłkę 

podnosi zawodnik B2.  

 

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A1 ( drybling ) , przechwyt zawodnikowi B2. 
 

8. Drużyna A wchodzi w posiadanie piłki po podrzucie na rozpoczęcie meczu. 

 

Ponieważ żadna z drużyn nie była w posiadaniu piłki przed jej podrzutem przez sędziego, nie przyznaje 

się przechwytu. 
 

 

9. Zawodnik A1 będący w posiadaniu piłki agresywnie atakuje kosz. Zawodnik B2 widząc to ustanawia 

prawidłową pozycję obronną na drodze pod kosz zawodnika A1. Sędziowie odgwizdują faul w ataku 

zawodnika A1 ( szarża ).  

 

Przyznaje się: faul w ataku zawodnikowi A1, faul otrzymany zawodnikowi B2, stratę ( faul w ataku ) 
zawodnikowi A1. Nie przyznaję się przechwytu zawodnikowi B2. 
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FAUL 
 

Faul jest odgwizdywany zawodnikowi przez sędziego. Faule dzielimy na: osobiste, techniczne, niesportowe 
oraz dyskwalifikacyjne. Faule techniczne oraz dyskwalifikacyjne mogą być przyznane trenerowi drużyny lub 
każdej uprawnionej osobie przebywającej w strefie ławki drużyny ( zmiennicy, osoby towarzyszące, 
kierownik drużyny czy masażysta ). Wszystkie przewinienia techniczne lub dyskwalifikacyjne przyznane 
trenerowi lub osobom towarzyszącym ( przebywającym w strefie ławki drużyny ) zapisywane są trenerowi 
drużyny i nie zalicza się ich do fauli drużyny w danej części meczu.  

 

Faul otrzymany 

Za każdym razem gdy zawodnik jest faulowany, przyznaje się faul otrzymany. W przypadku faula 
technicznego, niesportowego lub dyskwalifikacyjnego, jeżeli był on spowodowany fizycznym kontaktem  
z innym zawodnikiem faul otrzymany przyznaje się zawodnikowi faulowanemu.  

 

Przykłady: 

 
1. Zawodnik A3 kozłując piłkę popełnia faul w ataku ( szarża ) na zawodniku B2. 

  

Przyznaje się: stratę zawodnikowi A3 ( faul w ataku ), faul osobisty zawodnikowi A3, faul otrzymany B2  

( nie przyznaje się przechwytu zawodnikowi B2 ). 

 
2. Zawodnik A2 trzyma piłkę kiedy jest faulowany przez B2. 

  

Przyznaje się: faul osobisty zawodnikowi B2, faul otrzymany A2. 

 
3. Zawodnik A1: 

a) zostaje ukarany przewinieniem technicznym za krytykowanie decyzji sędziego ( drużyna A była  
w posiadaniu piłki ) 

b) zostaje ukarany przewinieniem technicznym za krytykowanie decyzji sędziego ( drużyna B była  

w posiadaniu piłki ) 
c) zostaje ukarany przewinieniem dyskwalifikacyjnym za uderzenie zawodnika B5 ( drużyna A była  

w posiadaniu piłki )   
d) zostaje ukarany przewinieniem dyskwalifikacyjnym za uderzenie zawodnika B5 ( drużyna B była  

w posiadaniu piłki ). 
 

a) przyznaje się: faul techniczny oraz stratę zawodnikowi A1 

b) przyznaje się: faul techniczny zawodnikowi A1 

c) przyznaje się: faul dyskwalifikacyjny oraz stratę zawodnikowi A1, faul otrzymany B5 

d) przyznaje się: faul dyskwalifikacyjny zawodnikowi A1 oraz faul otrzymany B5. 
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ZESPÓŁ 
 

W przypadku sytuacji, gdy element statystyczny nie można lub trudno przypisać konkretnemu zawodnikowi 
można go zapisać w rubryce „zespół". Dotyczy to głównie zbiórek oraz wybranych strat. Wszystkie 
pozostałe elementy powinny być związane z konkretnym zawodnikiem. 
 

Straty zespołowe należy zapisać jedynie w sytuacjach błędów 8 i 24 sekund. 
 

Nie ma takiego elementu statystycznego jak przechwyt zespołowy. 
 

Rubryka zespół nie służy do zapisywania elementów, których statystyk nie potrafi przypisać do konkretnego 
zawodnika z powodu braku koncentracji. 


