
ELEMENTY GRY W KOSZYKÓWKĘ

Uczestnicy
Uczestnikami turnieju są uczniowie klas IV zielonogórskich Szkół Podstawowych. Każda 
zgłoszona szkoła reprezentowana będzie przez drużynę składającą się z 12 osób.

Regulamin

 Zawody sportowe zorganizowane są dla uczniów klas IV 
Szkoły Podstawowej (rocznik 2006 i młodsi)

 Reprezentacja Szkoły składa się  z 12 osób; 6 chłopców i 6 dziewczynek
 Drużynę obowiązuje strój sportowy
 Drużynę obowiązuje właściwe zachowanie zgodne z duchem „ Fair play”
 Opiekun drużyny w trakcie trwania turnieju pełnić będzie funkcję sędziego 

technicznego (obowiązuje obuwie zmienne)
 Tylko sędzia techniczny sygnalizuje sędziemu głównemu ukończenie konkurencji
 W trakcie trwania turnieju odbywać się będą konkurencje zawierające podstawowe 

elementy techniki koszykarskiej (bieg, podanie , kozłowanie, rzut do kosza), jak 
również znajomość przepisów gry w koszykówkę, koszykówki w Zielonej Górze lub 
w Polsce.

Punktacja
Każda konkurencja jest punktowana.
Za I miejsce ………..6 pkt.
    II miejsce…………5 pkt.
   III miejsce………...4 pkt.
    IV miejsce………..3 pkt.
     V miejsce………..2 pkt.
kolejne miejsca……..1 pkt.
W konkurencji „Odpowiedz na pytanie”:
- za prawidłową odpowiedź drużyna uzyskuje 2 pkt.
- za błędną odpowiedź lub jej brak drużyna uzyskuje 0 pkt. 

Suma punktów uzyskanych w całym turnieju stanowi dorobek drużyny.
O końcowej kolejności decyduje ilość zdobytych punktów.
W przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności w końcowej klasyfikacji 
zdecyduje dogrywka między zainteresowanymi zespołami.
Dogrywkę  stanowi dodatkowa konkurencja tak jak w pkt.8.

W kwestiach spornych decyzja należy do sędziego głównego zawodów, który podejmuje 
decyzję po konsultacji z sędziami technicznymi drużyn.



Przykładowe konkurencje – Elementy gry w koszykówkę
Zawodnicy ustawiają się na przemian – chłopiec -  dziewczynka(wyjątek pkt.6)
Sygnałem do startu następnego zawodnika w danej konkurencji jest dotknięcie 
dłoni

1. Wyścig piłek w rzędach. Uczestnicy ustawieni w odstępie ok.1 m od 
siebie. Pierwsi z każdego zespołu podają piłkę w tył w prawo do 
następnego zawodnika, ten z kolei do następnego w tył w lewo itd. Gdy 
piłka zawędruje do ostatniego zawodnika, ten biegnie z nią na czoło, skąd 
podaje piłkę ponownie. Piłka wędruje tak długo, aż wszyscy gracze w 
czasie wyścigu zmienią miejsca i kolejno znajdą się na czele i na końcu 
swego rzędu. Wygrywa zespół, którego piłka znajdzie się u tego samego 
zawodnika, który grę rozpoczynał i ponownie znalazł się na czele swego 
rzędu.

2. Bieg z kozłowaniem z ominięciem pachołka. Na sygnał pierwszy 
zawodnik biegnie kozłując piłkę prawą ręką, omija pachołek, w drodze do
mety kozłuje lewą ręką. Na mecie przekazuje piłkę następnemu „ z ręki 
do ręki”. Wygrywa zespół, który najszybciej ukończy konkurencję.

3. Bieg z kozłowaniem. Na sygnał pierwszy zawodnik biegnie kozłując 
piłkę prawą ręką mając za zadanie obiegnięcie dookoła każdy pachołek. 
Po obiegnięciu ostatniego powrót do mety  kozłując prawą ręką – bez 
obiegania pachołków. Na mecie przekazuje piłkę następnemu „ z ręki do 
ręki”. Wygrywa zespół, który najszybciej ukończy konkurencję.(odcinek 
10m, 4 pachołki)

4. Bieg z kozłowaniem slalomem. Na sygnał, pierwszy zawodnik biegnie 
slalomem pomiędzy pachołkami kozłując piłkę i omijając pachołki. 
Pierwszy pachołek omija kozłując prawą ręką, następny lewą itd. Slalom 
pokonujemy również w drodze do mety. Na mecie przekazuje piłkę 
następnemu „ z ręki do ręki”. Wygrywa zespół, który najszybciej ukończy
konkurencję. (odcinek 10m, 4 pachołki)

5. Bieg z kozłowaniem II. Na sygnał pierwszy zawodnik biegnie kozłując 
piłkę lewą ręką mając za zadanie obiegnięcie dookoła każdy pachołek. Po 
obiegnięciu ostatniego powrót do mety  kozłując lewą ręką – bez 
obiegania pachołków. Na mecie przekazuje piłkę następnemu „ z ręki do 
ręki”. Wygrywa zespół, który najszybciej ukończy konkurencję. (odcinek 
10m, 4 pachołki)

6. Podania wahadłowe.( Piłka w rzędach) Zespoły ustawiają się  w dwóch 
rzędach naprzeciwko siebie, z jednej strony chłopcy z drugiej dziewczęta, 
w odległości 5m między podzielonymi zespołami. Pierwszy z rzędu 
podaje piłkę(oburącz sprzed klatki piersiowej)  do pierwszego z drugiego 
rzędu swojej drużyny i przebiega na koniec rzędu do którego podawał. 
Zawodnik, który otrzymał piłkę, natychmiast podaje ją(w ten sam sposób)
następnemu z naprzeciwka itd.  Wygrywa zespół, który najszybciej 
ukończy konkurencję, wszyscy zawodnicy powrócą na swoje miejsca.



7. Odpowiedz na pytanie. Drużyna odpowiada na  pytania dotyczące 
przepisów gry w koszykówkę, koszykówki w Zielonej Górze lub w 
Polsce.

8. Rzut piłki do kosza. Kolejno każdy zawodnik wykonuje rzut do kosza z 
odległości 4m(linia przerywana koła pola 3 sek.). Liczba celnych rzutów 
stanowi dorobek punktowy drużyny w tej konkurencji.
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