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1. Време  

Времето за атака е 24 секунди, а за изнасяне на топка от собственото 

поле – са 8 секунди. Начало на атака е моментът, в който отборът в 

нападение докосне топката. За край на атаката се счита моментът, в който 

топката се удари в ринга (пръстена на коша), излезе от рамките на 

игралното поле или премине във владение на противниковия отбор. При 

нарушение на времето за атака или изнасяне, топката преминава във 

владение на противниковия отбор. 

2. Нарушения и фалове  

В баскетбола има два вида нарушения: 

 лични: Лично нарушение се отсъжда при грубо съприкосновение със 

състезател от противниковия отбор. Такова нарушение може да бъде 

извършено и в защита, и в атака и се отсъжда предимно за опасни 

действия с ръце. В определени случаи реферът може да прецени да 

обяви лично нарушение за неспортсменско поведение (при обиди към 

други състезатели, публика, рефер, треньори; спорене с рефера и др.) За 

лично нарушение при стрелба на противников играч пред и след 

линията за 3 точки, въпросният играч изпълнява съответно 2 или 3 

наказателни удара. При пето лично нарушение за мача състезателят 

няма право да продължи участието си в срещата. 

 отборни: Отборните нарушения са сумата от нарушенията на 

състезателите, както и няколко специфични нарушения, предимно от 

неспортсменски характер. Отборът може да получи нарушение при 

непозволени действия на треньора или на състезателите на резервната 

скамейка. Петото и всяко следващо отборно нарушение в една част (в 

случай на продължение фаловете се запазват от последната част) се 

наказва с два наказателни удара за противниковия отбор. Изключение 

правят фаловете в атака, които се отчитат като отборни нарушения, но 

не се изпълняват, а топката се вкарва в игра от противниковия отбор. 
 Моля, научете всичко, което ви изпращам за Баскетбола, защото предстои тест!                                                                                         

Изготвил: Ива Драганова                            

 / учител по ФВС /  


