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История и възникване на Баскетбола: В началото на декември 

1891 година канадецът Джеймс Нейсмит, преподавател по физическо 

възпитание в училище на ИМКА (днес Спрингфийлдски колеж) 

в Спрингфийлд, Масачузетс, се опитва да създаде занимания за 

учениците си през дъждовен ден. Той търси активна игра на закрито, 

която да ги занимава и да поддържа физическата им форма през 

продължителните зими на Нова Англия. След като отхвърля няколко 

други възможности като прекалено груби или неподходящи за 

затворено помещение, той описва основните правила и заковава кош 

за праскови на височина 10 фута. За разлика от днешните 

баскетболни кошове, първият кош на Нейсмит не е с пробито дъно и 

топката трябва да се вади от него след всяка точка. Впоследствие, за 

да не се качват играчите по стълба за изваждане на топката, дъното 

на коша е пробито, така че топката да се вади с дълга пръчка.  

 

            Баскетболът  е отборен спорт с топка. Играе се от 2 отбора, с по 5 

играчи  на правоъгълно игрище. Всеки отбор се стреми да вкара топката 

(приблизително 24 сантиметра в диаметър) в коша на противника, като в 

същото време се стреми да попречи на другия отбор да вкара топката в 

неговия собствен кош. Кошовете са с диаметър 46 сантиметра и са 

монтирани на височина 3,05 m на табла в двата насрещни края на 

игрището. На определено разстояние от кошовете настилката е маркирана 

с линия за три точки – кошовете, отбелязани зад нея носят по три точки, а 

отбелязаните след нея – по две точки. При нарушение продължителността 

на играта спира да се отчита, а пострадалият отбор получава право на един 

или повече изстрела, които носят по една точка при успех. Отборът с най-

много точки в края на играта печели, а при равенство в края на 

определеното време играта получава продължение. 

Баскетболно игрище  

Игрището представлява равна, твърда плоскост, свободна от 

всякакви препятствия, с размери от двадесет и осем (28) метра 

дължина и петнадесет (15) метра ширина, измерени от вътрешната 

страна на граничните линии.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D0%B4_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%81)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1


Всички линии трябва да бъдат начертани в един и същи цвят (за 

предпочитане бял), широки пет (5) сантиметра и ясно видими. 

          Правила и движения 

Точки се получават за преминаването на топката през мрежата на коша от 

горе надолу (стрелба), а отборът с повече точки в края на играта печели. 

Топката може да се придвижва чрез тупкане в земята (дриблиране) или 

чрез подаване между съотборници (пас). Близките контакти (фалове) не са 

разрешени и има ограничения за това как може да се манипулира с 

топката. 

Баскетболната среща е разделена на 4 четвъртини, като в американския 

баскетбол те продължават по 12 минути всяка, а в европейския вариант – 

по 10. 

          Международен баскетбол 

Баскетболът добива олимпийски статут през 1936 г., въпреки че е 

американски спорт, бързо се разпространява и сега има известни играчи и 

отбори по целия свят. 

            Точки 

Попадение в коша, реализирано със стрелба пред линията за 3 точки (на 6,7 

или 7,2 m от коша) се награждава с 2 точки, а попадение от или зад тази 

линия – са 3 точки. При 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. Всеки вкаран наказателен удар носи 1 точка. 

Дрибъл  

Дрибълът се извършва само с едната ръка на играча, като той може да 

сменя ръцете си, но никога с двете едновременно. Ако той дриблира 

едновременно и с двете си ръце, реферът отсъжда „двоен дрибъл“ и 

топката преминава в противниковите ръце. 

        Позиции  

                                    

1. Пойнт гард (плеймейкър):обикновено е най-

бързият играч в отбора, като неговата задача е да 

осигури точен пас в точното време, също така трябва да 

е точен от средна и далечна дистанция, а при грешка 

трябва първи да се прибере в защита. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1936
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Basketball_positions.svg


2. Атакуващ гард: има за задача да направи колкото се може повече 

стрелби, основно от далечно разстояние, а в защита трябва да покрие 

голям периметър и да не позволява на атакуващите играчи да стрелят 

към неговия кош. 

3. Леко крило: трябва да бележи точки от средна и близка дистанция, 

като пробива между противниковите защитници. Има за задача да 

пресича пасовете на другия отбор и да се бори за отскочилите от 

таблото или от ринга топки след стрелба. 

4. Тежко крило: много често играе с гръб към коша или под него и 

отваря пътя на лекото крило като блокира защитниците. Стреля 

почти само от близка дистанция. В защита спира тежкото крило на 

противника и се опитва да блокира стрелбата на лекото крило. 

5. Център: обикновено най-високия човек на игрището, използва 

височината и силата си, за да отбележи; в защита брани коша от 

близо, готов за „чадър“ или борба. 

 

 

 

Моля, научете всичко, което ви изпращам за Баскетбола, 

защото предстои тест! 
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