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ПРАВИЛА ИГРЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ У15/У14
ПИОНИРИ/ПИОНИРКЕ
УПУТСТВО СА ОБЈАШЊЕЊИМА
1. Забрана играња блокаде на играчу са лоптом

•
•

•
•

ПРАВИЛО:
Постављање екрана (блокаде) играчу који је на терену у поседу лопте –
није дозвољено и досуђује се казна без претходне опомене;
Уручење се третира као додавање стим да након уручења нападач неможе
телом зауставити одбрамбеног играча.
КАЗНА:
Прекршај се досуђује играчу који покаже јасну намеру да постави екран (блокаду)
играчу који је у поседу лопте.
Прекршај се кажњава одузимањем поседа лопте екипи починиоца.

2. Забрана играња зонске одбране

•
•

•
•

•

ПРАВИЛО:
Екипама није дозвољено коришћење било које врсте зонске одбране
потпуне или комбиноване;
Екипама је дозвољено да играју зонски пресинг по целом терену. Када
лопта пређе у задње поље (одбранбено поље) екипе морају играти одбрану
човек на човека;
Екипама је дозвољено удвајање по целом терену;
Уколико судије примете да екипа игра зонску одбрану, дужне су да ОДМАХ
зауставе игру.
КАЗНА:
Екипи која игра зонску одбрану, уследиће опомена тренеру у првој прилици када је
лопта мртва и сат за игру заустављен, а у поновљеном случају досуђује се ТГ.
Противничкој екипи се додељује једно слободно бацање и посед лопте.
УПУТСТВО:
Уколико делегат (ако је присутан) примети да екипа игра зонску одбрану, OБАВЕЗАН
је да о томе обавести судије, уколико оне нису реаговале, у првом тренутку када је
лопта мртва и сат за игру засутављен.
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НАПОМЕНА ЗА СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТЕ У ВЕЗИ СА ЗОНСКОМ ОДБРАНОМ
•

Удружење кошаркашких тренера Србије даје тумачење судијама у вези претходног
правила:

•

Зонска одбрана заснива се на стриктном покривању простора (прецизно одређен
распоред играча) и нападача који се нађе у том простору, без обзира који то нападач
био. Сваки играч покрива одређени простор, а сва петорица заједно попуњавају
„све“ прилазе кошу. Одбрана се заснива на преузимању нападача када ови прелазе
из једног простора у други, односно из зоне одговорности једног играча у зону
одговорности неког другог. Најчешће су играчи сконцентрисани у зони шута и реагују
на промену позиције лопте, и то најчешће према лопти.
Постоје разне варијанте са распоредом одбрамбених играча, пре свега распоређених
у две линије (као што су 2-3, 3-2) и у три линије одбране (као што су 2-1-2, 1-2-2, 1-31, 2-2-1).
Најлакши начин за препознавање играња зонске одбране је праћење кретње
нападача, односно уколико нападач направи кретњу а при томе одбрамбени играч га
не прати из једног простора у други, или из једног дела терена на други, онда је
одбрана постављена у одређеном зонском распореду.

•

•
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