
 

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, 

Бургаска област 

  

 

 

Физическо възпитание и спорт 

 
Клас: 5 , учебен час по седмично разписание- 3 

Дата/ден от седмицата: 21. 01. 2021 – четвъртък 

Тема на урочната единица: Баскетбол- история и 

правила 

 

 Ива Драганова  

/ учител по ФВС / 



Баскетбол 

История и правила- II част 



 Точки 

 Стрелба пред линията за три точки (на 6 м от 

коша) се награждава с 2 точки  

 

 Попадение от или зад тази линия – с 3 точки  

 

 Стрелба от наказателен удар-1 точка 



Фалове 

 Извършени в полето преди линията за три 

точки, се изпълняват 2 наказателни удара от 

линията за наказателни удари. 

  

 Ако фалът е извършен зад линията за три 

точки, се изпълняват 3 наказателни удара.  

 

 

 



Спорна и задържана топка 

 Играта започва официално със спорна топка 

в централния кръг  

 

 Когато двама или повече състезатели от двата 

отбора са поставили здраво ръката или 

ръцете си върху топката така, че никой от тях 

не може да я овладее без да употреби 

непозволена грубост. 

 



Крачки 

 След дрибъл или пас (ако състезателят е в 

движение) на състезателя е позволено да 

направи две крачки преди да стреля към 

коша или подаде топката. Ако състезателят 

направи повече от 2 крачки, реферът отсъжда 

"крачки" и топката преминава в 

противниково владение.   

 При условие, че състезателят е на едно място, 

тогава той няма право на крачки  



Върната топка 

 Ако отборът в нападение върне топката 

зад линията, отбелязващата средата на 

игрището, реферът свири "върната 

топка" и топката преминава в 

противниково владение  



Правило за 3 сек. 
 Състезател не трябва да остава повече от три 

(3) последователни секунди във 

противниковото ограничително поле, докато 

неговият отбор е във владение на топката.  



Правило за 24 сек. 

 Това е времето за атака. 

 

 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, излезе от 

рамките на игралното поле или премине във 

владение на противниковия отбор.  



Едноминутно прекъсване 

 Едноминутното прекъсване е спиране на 

играта, поискано от треньора или помощник-

треньора на отбора. То трае една минута. 

 На всеки отбор се разрешава да ползва две 

едноминутни прекъсвания по всяко време на 

първото полувреме, три едноминутни 

прекъсвания по всяко време на второто 

полувреме, и по едно едноминутно прекъсване 

по всяко време на всяко продължение. 



Смени 

 Смяната е прекъсване на играта поискано от 

заместник  

 Отбор може да смени състезател, когато е 

налице възможност за смяна.  

 Заместникът трябва да се представи на 

секретарската маса и ясно да поиска смяна, 

извършвайки общоприетия жест с ръцете си   


