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КОШ-ПОЕНИ 
 

 Избачај лопте из руке играча ка обручу (кошу) зове се  шут. Реализовани 
шутеви доносе кошеве.  

 Кош је постигнут када лопта прође кроз обруч са позиције изнад 
нивоа обруча.  

 Сваки кош доноси 1, 2 или 3 поена, у зависности одакле долази и под којим 
условима је дат.  

 Када је кош постигнут са удаљености унутар означеног лука испред 
противничког коша полупречника 6,75m у Европи, и 7,24 m у NBA, вреди 
2 поена.  

 Кош изван тога лука вреди 3 поена. 

 У прекидима игре, насталим услед кршења правила игре, изводе се 
слободна бацања. По једном прекршају, зависно од услова и тежине 
прекршаја, може бити 1, 2, или 3 бацања, при чему се сваки кош вреднује 
једним (1) поеном. 



 

 

 

ПОЗИЦИЈЕ ИГРАЧА 

 Развојем кошаркашке игре и тактике дошло је до кристализације 
кошаркашких позиција.  

 Пошто је у једном тренутку на паркету пет играча сваки од њих је у складу 
са својим особинама задужен за поједине 
сегменте игре. Тако су се развиле позиције 
плејмејкер (1),бек (2), крило (3), крилни 
центар(4) и   и центар(5).  



 

 

 

 

ПРЕКРШАЈИ ПРАВИЛА 
 АУТ- Лопта мора остати унутар терена; екипа која последња додирне 

лопту пре него што она додирне граничну линију терена губи посед над 
лоптом.  

 КОРАЦИ-Играч са лоптом у рукама сме да направи само 2 корака-без 
вођења, 

 ДУПЛО ВОЂЕЊЕ -једном вођена лопта не сме се поново водити након 
хватања обема рукама. 

 НОШЕНА ЛОПТА –лопта се води одбијањем о земљу, при чему рука 
мора бити изнад лопте. 



 

 

 ВРАЋЕНА ЛОПТА -Екипа која има посед лопте у нападачком делу 
терена не сме вратити лопту у одбрамбени део терена (на своју 
половину).  

 МРТВА ЛОПТА – игра започиње подбацивањем лопте  

измађу два играча на центру. Мртва лопта се досуђује и када више играча 
одједном држе лопту и не може се проценити чија је. 

 Лопта се саиграчу додаје, или баца на кош, са једном или са две руке а 
може се и котрљати. 

 Лоптом се креће и дриблује (избегавање противничке одбране) њеним 
ударањем о подлогу искључиво једном руком (вођење). 

 Није дозвољено играње лопте ногом нити ударање лопте шаком. 

 Приликом скок-шута, играч мора избацити лопту из руке, пре него што 
поново доскочи на тло. 

 Лопту која има «силазну путању» према кошу противнички играч не сме 
да дира. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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