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МЕЂУНАРОДНА КОШАРКАШКА
ФЕДЕРАЦИЈА

 (фрaнц. Federation Internationalede Basketball
Amateur) ФИБА основана је 18.јуна 1932.године у
Женеви од представника 8 држава: Аргентине,
Грчке , Чехословачке, Португалије, Румуније,
Италије, Летоније и Швајцарске.

 У то време, организација се бринула само о
аматерским играчима.



ОИ И СВЕТСКА ПРВЕНСТВА
 Кошарка је први пут уврштена на Летње олимпијске игре
1936. у Берлину, иако је демонстративни турнир одржан
још 1904.године. На овим такмичењима су углавном
доминирале Сједињене Америчке Државе, које нису
освојиле само четири олимпијска турнира, а први пораз је
био у финалној утакмици против Совјетског Савеза на ОИ
у Минхену 1972.године.

 Прво Светско првенство у кошарци за мушкарце је
одржано у Аргентини 1950.године. Три године касније,
прво Светско првенство у кошарци за жене је одржано у
Чилеу.

 Женска кошарка је уврштена на Олимпијске игре 1976.год.
у Минхену, са тимовима Бразила и Аустралије које су били
највећи ривали Сједињеним Америчким Државама.



КОШАРКА У СРБИЈИ
 Прву кошаркашку лопту у Србију донео је 1923.
године из Америке Вилијам Виланд, представник
добротворне организације „Војска спаса“.

 Виланд је у Београд стигао са задатком да
учитеље, наставнике и професоре београдских
школа упозна са званичним правилима
кошаркашке игре.

 Прва комплетна правила кошаркашке игре
штампана су у Београду 1924.године.



КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 Кошаркашки савез Србије (скраћеноКСС,
бивши Кошаркашки савез Југославије (КСЈ), а
касније и Србије и Црне Горе (КССЦГ)) је
организација која управљакошарком у Србији

 Основан је 12.децембра 1948.године у Београду.



КОШАРКАШКА ПРАВИЛА
 Кошарка се игра рекреативно и такмичарски.
Правила за рекреативну кошарку нису тако
сторога и често су локално одређена.



 Такмичарска правила су строга правила и она су
међународна и NBА правила.

 На терену у игри сме бити пет играча једне екипе
у исто време.

 Тимови смеју имати максимално девет замена.
Замене се могу обављати само када је сат
заустављен, тј. кад игра није активна.

 Екипе имају тренера, који најчешће развија
тактику и стратегију, и остала службена лица која
такође активно учествују, али изван терена
(доктори, помоћни тренери, статистичари).



Пратите наставу физичког и здравственог васпитања и преко ТВ-а!!!
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