
22.06.2020, poniedziałek. 

Temat: Utrwalamy przepisy gry w mini koszykówkę i koszykówkę. 

Dzień dobry. 

Na dzisiejszej lekcji proszę zapoznać się z poniższą tabelą i porównać wybrane przepisy gry 

w mini koszykówkę i koszykówkę.  

Jeżeli chcesz poznać szczegółowe przepisy gry w koszykówkę to odsyłam Cię na stronę: 

https://plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2018_19/Oficjalne%20Przepisy%20Gry%20

w%20Koszyk%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf 

 

PRZEPIS MINI KOSZYKÓWKA Kl. VI i 

młodsze 

KOSZYKÓWKA 

1.Wymiary boiska 28m x 15m płaska, twarda powierzchnia 

wolna od przeszkód, o 

wymiarach dwadzieścia osiem 

(28) metrów długości i piętnaście 

(15) metrów szerokości, 

mierzonych do wewnętrznych 

krawędzi linii ograniczających 

boisko. 

2.Linia rzutów wolnych odległość linii rzutów wolnych od 

tablicy wynosi 4 m. 

jest oddalona od wewnętrznej 

krawędzi linii końcowej o pięć 

metrów i osiemdziesiąt 

centymetrów (5,80m) 

3.Linia rzutów za 3 punkty brak 6,75m 

3.Wysokość zawieszenia koszy na wysokości 260 cm na wysokości 305 cm 

4.Rozmiar piłki Rozmiar numer „5” (70 cm w 

obwodzie) 

rozgrywki kobiet - rozmiar 6 (od 

724 do 737 mm w obwodzie); 

rozgrywki mężczyzn - rozmiar 7 

(od 749 do 780 mm w obwodzie). 

5.Liczba zawodników zespół liczy do 12  

zawodników/czek. 

zespół I i II kwartę gra innymi 

piątkami. Zawodnicy biorący 

udział w I kwarcie nie mogą grać 

w II kwarcie. W III i IV kwarcie 

obowiązuje dowolność zmian. W 

przypadku, gdy zespół liczy 11 

lub 12 zawodników  mogą być 

oni wprowadzeni do gry w każdej 

kwarcie 

nie więcej niż dwunastu (12) 

uprawnionych do gry członków 

drużyny, łącznie z kapitanem. 

6.Czas gry 4 x 6 minut. mecz składa się z czterech (4) 

kwart po dziesięć (10) minut 

każda 

https://plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2018_19/Oficjalne%20Przepisy%20Gry%20w%20Koszyk%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf
https://plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2018_19/Oficjalne%20Przepisy%20Gry%20w%20Koszyk%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf


7.Wygranie meczu Zwycięzcą meczu zostaje 

drużyna, która zdobędzie 

większą liczbę punktów na 

koniec czasu gry. W przypadku 

remisu zarządza się 3-minutowe 

dogrywki 

Zwycięzcą meczu zostaje 

drużyna, która zdobędzie 

większą liczbę punktów na 

koniec czasu gry. W przypadku 

remisu każda dogrywka trwa 5 

minut. Każdą dogrywkę 

poprzedza 2-minutowa przerwa 

meczu. We wszystkich 

dogrywkach drużyny grają na te 

same kosze, na które grały w 

ostatniej kwarcie meczu. 

8. Przerwy na żądanie  Każdej drużynie mogą być 
przyznane: 
• Dwie (2) przerwy na żądanie w 
trakcie pierwszej połowy meczu. 
• Trzy (3) przerwy na żądanie w 
trakcie drugiej połowy meczu, 
przy czym nie więcej niż dwie (2) 
z nich, 
kiedy zegar czasu gry wskazuje 
dwie minuty (2:00) lub mniej w 
czwartej (4) kwarcie. 
• Jedna (1) przerwa na żądanie w 

każdej dogrywce. 

9.Błędy błąd kozłowania 

błąd kroków 

błąd „połowy” (powrót piłki na 

pole obrony) 

błąd 3 sekund 

błąd 5 sekund 

Dodatkowo:  

błąd 8 sekund 

błąd 24 sekund 

nielegalne dotykanie piłki 

podczas rzutu do kosza z gry 

 

10.System obrony obrona “każdy swego” (zakaz gry 

obroną strefową) 

dowolny 

11.Punktacja rzut wolny – 1 punkt 

rzut z gry – 2 punkty 

 

 

rzut wolny – 1 punkt 

rzut z gry – 2 punkty 

rzut zza linii 6,75m – 3 punkty 

 

 

Dla zainteresowanych 

W koszykówce piłka może być martwa lub żywa. Jaka jest różnica pomiędzy piłka martwą a 

żywą? Odpowiedź znajdziesz klikając w link nad tabelą. 

 

Pozdrawiam. 


