
 
 

 
 

 

Единна програма за обучение и развитие 

 

Възрастова група 11-12 годишни 

 

 

Основни методически принципи 

1. Обяснение и демонстрация 

a. Какво правим (обяснение) 

b. Защо го правим (цел) 

c. Как го правим (демонстрация) 

2. Последователност на обучението 

a. От бавно към бързо 

b. Без противодействие, с леко противодействие, с максимално противодействие 

c. Повторения до заучаване на елемента от поне 2/3 от състезателите 

d. Индивидуален подход при напреднали/изостанали състезатели 

i. Напреднали – усложняване на елементите 

ii. Изостанали – опростяване на елементите 

e. Добавяне на нови техники и съчетаването им с вече заучени такива 

3. Дозировка на упражненията 

a. 2 свързани технико-тактически елемента, които да заемат около 60% от 

времетраенето на цялата тренировка (около 50мин от една 90 минутна 

тренировка) 

b. Равномерно разпределение на работата за силна и слаба ръка 

4. Изисквания и корекции на изпълнение 

a. Усъвършенстване на технико-тактическите елементи в детайли 

b. Навременно коригиране на грешките в изпълнението 

c. Подход при бързо/бавно усъвършенстване 

i. Бързо усъвършенстване – преминаване към по-слжни елементи 

ii. Бавно усъвършенстване – връщане към по-прости елементи 

 

 



 
 

 
 

Изграждане на личностни качества 

1. Уважение към треньори, съотборници, съперници, родители и съдии 

2. Дисциплинираност 

3. Работа в екип 

4. Отговорност 

5. Отношение 

6. Комуникативност 

7. Coachability (способност да бъдеш трениран) 

Основни физически способности 

1. Правилно ходене и бягане 

2. Баланс 

3. Отскок от един и два крака 

4. Приземяване 

5. Спиране – еднотактово и двутактово 

6. Обръщане 

7. Клек 

8. Напади 

9. Бутане и дърпане 

10. Правилно дишане 

Основни физически качества 

1. Координация 

2. Гъвкавост 

3. Мобилност 

4. Бързина на реакция 

5. Бързина на придвижване 

Фундаменти в нападение 

1. Основен баскетболен стоеж „тройна заплаха“ 

2. Пивотиране 

a. След еднотактово спиране 

b. След двутактово спиране 

3. Техника на дрибъл 

a. На място 

b. В движение в права посока 

c. В движение на зиг-заг 

d. Комбинирано след спиране и пивотиране 

4. Техника на подаване 



 
 

 
 

a. С две ръце от гърди – със земя и по въздух 

b. С една ръка – със земя и по въздух 

c. С две ръце над глава 

d. След използване на финт 

5. Техника на стрелба под коша 

a. 0, 45 и 90 градуса 

b. Позиционно на разстояние от 50 до 75см (учебно) 

c. В движение от ляво и дясно 

6. Техника на стрелба от близко и средно разстояние 

a. 2 до 4 метра от коша 

b. От място 

c. С подскок 

d. В движение след дрибъл 

e. В движение след подаване и получаване 

7. Индивидуални тактически действия за получаване на топката 

a. Предна пресечка 

b. Задна пресечка(back door) 

c. V образна пресечка 

Фундаменти в защита 

1. Основен защитен стоеж срещу човек с топка 

a. Придвижване чрез слайд 

b. Придвижване чрез спринт напред или назад 

c. Придвижване срещу нападател с топка 

2. Транзиция в защита 

a. Пазене на тила чрез бързо връщане назад и спиране на първите избягали 

нападатели 

b. Всеки защитник трябва бързо да намери своя нападател и да застане между него и 

коша 

c. Всички защитници да са зад линията на топката 

d. Да се спре човека с топка колкото се може по-рано 

e. Спиране на лесните кошове чрез събиране в полето според правилата за възрастта 

3. Защита в силна страна 

a. Използване на deny(затворен стоеж) на един пас топката 

b. Използване на отворен стоеж с основен принцип 1/3 към нападателя и 2/3 към 

топката 

c. „йо-йо“ помощ при пробив – помощ и възстановяване от отворен стоеж 

d. Отскачане към топката при всеки пас 

e. Спиране на предната пресечка чрез отскачане към топката и поемане на 

нападателя на гърди 



 
 

 
 

4. Защита в слаба страна 

a. Винаги в отворен защитен стоеж 

b. Помощ от слаба страна според правилата за съответната възраст 

c. Събиране и възстановяване според правилата за възрастта 

d. Спиране на предната пресечка чрез отскачане към топката и поемане на 

нападателя на гърди 

Борба за топката 

1. В защита – задгърбване с лице и използване на преден или заден пивот, отскок и хващане 

на топката с две ръце, пивотиране и пазене на топката  

2. В нападение – финтиране на защитника и налитане към коша  

3. Борба за ничия топка – хвърляне или плонжиране по терена, издърпване на топката от 

ръцете на нападателя 

Отборни тактически действия при игра във фаза транзиция в нападение 

1. Спринтиране напред в петте основни коридора на бягане 

a. Среден коридор 

b. 2 вътрешни коридора 

c. 2 странични коридора 

2. Придвижване на топката с подаване 

a. Към съседен коридор 

b. През максимум 1 коридор 

c. Никога успоредно на централната линия 

3. Придвижване на топката чрез дрибъл 

a. Само ако няма свободен съотборник за пас 

b. Само в един коридор 

c. С минимален брой дрибъл и смени на посоката 

4. Всички играчи трябва да се обучават да могат да дриблират топката от задно в предно 

поле 

5. Препоръчително е топката да се движи в средния или вътрешните коридори 

6. Търсене на предимство в ранната фаза на нападението и вкарване на лесни кошове 

Отборни тактически действия във фаза постепенно нападение 

1. Начална формация – петима играчи по тройката на основните игрови позиции(2 крила, 2 

ъгъла и позиция на гарда) 

2. Придвижване чрез подаване и пресечка – след пресечка, пресичащият нападател заема 

нова свободна позиция 

3. Пробиви към коша с цел отбелязване или отклоняване на свободен съотборник 

4. „Ножична пресечка“ около високия пост 

5. Основни принципи на спейсинг 



 
 

 
 

a. Ако топката „бяга“ от мен, аз я следвам 

b. Ако топката се движи към мен, аз „бягам“ от нея 

6. Пробив и отклоняване при наличие на помощ 

a. От силна страна – след пресечка „задна врата“ 

b. От слаба страна – след пресечка от 0 или 45 градуса 

Правилознание 

1. Основни игрови очертания 

a. Крайна линия 

b. Странична линия 

c. Централна линия 

d. Наказателно поле 

2. Определяне на задно и предно поле и на фазите на игра(нападение и защита) 

3. Вкарване на топката в игра 

a. При получен кош 

b. При „мъртва“ топка 

4. Спорна топка 

5. Носена топка 

6. Крачки 

7. Двоен дрибъл 

8. Правило за 5 секунди 

9. Правило за 3 секунди 

10. Правило за 24 секунди 

11. Правило за върната топка 

12. Нарушения в нападение и защита 

Очаквани грешки 

1. Бягане около топката от всички състезатели 

2. Незаемане на петте основни позиции в нападение 

3. Задържане на топката и закъсняване с отклоняването й 

4. Липса на движение без топка 

5. Лошо освобождаване за получаване на топката, особено при пресираща защита 

6. Фаворизиране на определни състезатели 

7. Позициониране на състезателите като центрове и ограничаване на действията им 

8. Използване на сложни за възрастта взаимодействия в нападение 

Седмичн тренировъчен цикъл 

1. 5 тренировки + 2 почивни дни 

2. 3/4 тренировки + 1/2 мача + 2 почивни дни 



 
 

 
 

 

Структура на тренировка 

1. Теоритична част – 15 минути преди началото  

a. Основни задачи и изисквания за тренировката 

b. Организация на тренировката 

c. Мотивация за работа 

2. Подготвителна част – 20 минути 

a. Работа за двигателни качества 

b. Работа с топка, насочена към основните задачи на тренировката 

c. Висока интензивност – малко обяснения и спиране, много повторения 

3. Основна част – 55 минути 

a. Две свързани по тематични задачи упражнения за техника/тактика от различните 

фази на играта – основно индивидуална и групова работа 

b. Игра 4х4 и 5х5 на цял терен 

4. Заключителна част 

a. Наказателни удари 

b. Стречинг 

c. Кратък анализ на тренировката 

 

Сензитивни периоди за развитие на физическите качества  

Приложената таблица дава насоки за периодите, в които тялото на дадения състезател е 

предразположено за развитие на определени физически качества. Това не означава, че през 

останалото време не трябва да се работи за развитието на останалите качества, но е важно да се 

наблегне на тези качества, които са в сензитивен период на развитие. 

качество момчета момичета 

Гъвкавост и мобилност 6-10 годишни 6-10 годишни 

Скорост 7-9 и 13-16 годишни 6-8 и 11-13 годишни 

Издържливост 12-15 годишни 11-14 годишни 

Координация и баланс 9-12 годишни 8-11 годишни 

Сила 16-19 годишни 13-16 годишни 

 

 

 

 



 
 

 
 

Единна програма за обучение и развитие 

 

Възрастова група 13-14 годишни 

 

Седмичен работен цикъл 

1. 5/6 отборни тренировки + 1/2 официални или контролни срещи 

2. Добавяне на индивидуални тренировки(до 4 състезателя) – едночасови занимания с 

насоченост развитие на индивидуални физически и технически качества 

3. Добавяне на видео анализи на тренировки и състезания 

 

Нападение 

1. Техника на дрибъл 

a. На място – с 1 или 2 топки, в комбинация с упражнения за подаване  

b. В движение 

i. Атакуващ дрибъл(висок) – основно използван в транзиция 

ii. Контролиращ дрибъл – използван основно в предно поле при близост на 

защитник 

iii. Стартиране с дрибъл – основно при пробив(директна или кръстосана 

крачка) 

2. Техника на подаване 

a. Подаване с 1 ръка от дрибъл 

b. “Pocket pass” – подаване със земя с вътрешна ръка. Използва се при пробив и 

отклоняване на топката към център 

3. Техника на стрелба 

a. Позиционна стрелба 

i. използва се основно за загряване и за корекции в механиката на стрелбата 

ii. Добавяне на отскок при стрелбата 

iii. Увеличаване на дистанцията за физически по-силните състезатели 

b. В движение 

i. Power lay-up – стрелба от два крака под коша (body check) 

ii. Euro step – стрелба в движение след промяна на посоката на първа и втора 

крачка 

iii. Стрелба в движение след ролинг(задно обръщане) 

iv. Стрелба в движение на първа крачка 



 
 

 
 

v. Стрелбва в движение с подминаване (reverse lay-up) 

c. Игра на нисък пост с гръб към коша 

i. Завършване по крайна линия 

ii. Завършване в средата 

iii. Завършване след обръщане 

iv. Up and under – след финт и пивот под защитника 

4. Индивидуални тактически действия 

a. V-cut, диаграма 1 

b. L-cut – диаграма 2 

c. Flash cut – диаграма 3 

   
                        диаг 1                                                  диаг 2                                                   диаг 3 

d. Shallow cut – диаграма 4 

e. Back door cut – диаграма 5 

f. Front cut – диаграма 6 

   
                        диаг 4                                                  диаг 5                                                  диаг 6 

5. Групови тактически действия 

a. Заслони без топка 

i. Baseline exit – диаграма 7 

ii. Pop out screen – диаграма 8 

iii. Flex screen – диаграма 9 

iv. Shuffle screen – диаграма 10 

v. UCLA cut – диаграма 11 и 12 

vi. Screen away – диаграма 13 



 
 

 
 

vii. Down screen – диаграма 14 

viii. Cross screen – диаграма 15 

   
                        диаг 7                                                  диаг 8                                                 диаг 9 

   
                        диаг 10                                                диаг 11                                 диаг 12 

 

     
                         диаг 13                                               диаг 14                                                диаг 15 

 

 

 

 

b. Заслон на играч с топка (P&R) – към момента играта на P&R в България е разрешена 

за възрастова група 13 и 14 годишни. Реалността показва, че децата на тази възраст 

все още не са готови технико-тактически и най-вече ментално за това, с 

изключения на най-напредналите състезатели. Препоръчително е системното 

обучение да започне от 15 годишна възраст, а преди това да се използват само 

основни техники и действия с игра максимум 2х2 



 
 

 
 

Защита 

1. Изграждане на лична пресираща защита на цял терен 

a. Увеличаване на натиска над човека с топка 

b. Усъвършенстване на играта 1х1 на цял терен 

c. Контрол над дистанцията до нападателя с топка 

2. Агресивна лична защита в задно поле 

a. Усъвършенстване на затворения стоеж срещу играчи на 1 подаване от топката 

b. Усъвършенстване на отворения стоеж срещу играчи на 2 или повече подавания от 

топката 

c. Усъвършенстване на индивидуалните тактически действия при игра 1х1 

i. Затваряне на едната страна на нападателя и насочване към тази страна, от 

където ще дойде помощта 

ii. Контрол над дистанцията 

iii. Close out – възстановяване към нападател, след като е оказана помощ 

d. Защита на нападател на нисък пост 

i. Преди получаване на топката 

ii. След получаване на топката 

3. Групови и отборни тактически действия 

a. Защита на заслони без топка 

i. Със смяна 

ii. Без смяна (чрез бъмпиране и възстановяване) 

b. Защита на заслони с топка (P&R) 

i. Със смяна (switch) 

ii. С изскачане (hedge) 

iii. С отстъпване и контрол (drop) 

iv. Друго (flat, trap, under…) 

Основни принципи и идеи в нападение 

1. Без ранна специализация на играчите (всички деца тренират всичко). Ако дадено дете се 

откроява за дадена позиция, може да се обърне повече внимание на съответните техники, 

но не за сметка на другите 

2. Игра в транзиция в нападение 

a. Спазване на същите принципи като при 11-12 годишните 

b. Включване на игра на нисък пост и взаимодействия висок-нисък пост или 

обратното 

3. Постепенно нападение 

a. Усъвършенстване на играта на пас и пресечка (passing game)  

b. Използване на системи 5 външни играчи или 4 външни и 1 вътрешен 

c. Включване на заслони без топка 



 
 

 
 

d. Добавяне на прости повтарящи се действия в нападения – motion game 

e. Игра на P&R (само за най-напредналите) 

4. Основни принципи 

a. Използване само на продуктивен дрибъл 

b. Бързо движение на топката и хората 

c. Използване на основни приципи на спейсинг 

d. Баланс на нападенията с цел добра организация на борба в нападение и транзиция 

в защита 

e. Обучаване на състезателите да взимат бързи и верни решения на терена, а не да 

заучават комбинации 

Основни треньорски и организационни грешки 

1. Спиране на селекцията и подбора и липса на поглед в бъдещето за развитието на 

състезателите 

2. Фаворизиране на определени състезатели (най-често акселеранти) за сметка на други, 

развиващи се по-бавно, но с по-голяма перспектива за успех 

3. Липса на целенасочена физическа работа със състезателите 

a. Планиране , тестиране и анализи 

b. Усвояване на правилни движения 

c. Индивидуален подход към състезателите спрямо физическото им развитие 

d. Работа или поне консултация с кондиционен треньор 

4. Необръщане на внимание на следните технически елементи 

a. Работа за силна и слаба ръка едновременно 

b. Механика на стрелбата – особено при преминаването от топка размер 6, към топка 

размер 7 

c. Ограничаване на състезателите да се надиграват 1х1 и обучаване на търсене и 

използване  на предимство пред защитника 

5. Тактически грешки в нападение 

a. Липса на планиране и търпение за изграждане на система на нападение 

b. Включване на сложни за тази възраст схеми на игра 

c. Честа промяна на тактическите задачи 

d. Акцентиране на играта само към определени състезатели с цел моментен успех 

6. Тактически грешки в защита 

a. Липса на концепция за игра в защита 

b. Липса на агресия в защита 

c. Липса на приниципи на игра в защита 

d. „Хитруване“ – сбиване в полето, прекалена помощ от слаба страна, поставяне на 

високите състезатели под коша , без да излизат от полето  

 



 
 

 
 

Единна програма за обучение и развитие 

 

Възрастова група 15-16 годишни 

 

 

Основни характеристики на състезателите 

1. Играчите започват да изграждат ново егоцентрично мислене в следствие на порастването 

2. Влиянието на околната среда става водещо 

3. Наблюдаване на леко напрежение между подрастващи и възрастни – играчите започват да 

мислят, че знаят всичко 

4. Играчите могат да носят много по-голяма отговорност 

5. Социалните дейности трябва да бъдат основна част за тази възрастова група 

6. Играчите трябва да бъдат мотивирани, дисциплинирани и отдадени, за да могат да 

развият пълния си потенциал 

 

Основни принципи 

1. Начало на специализацията на състезателите по игрови позиции 

2. Подобряване на технико-тактическите качества с наблягане на необходимите за 

конкретната позиция такива 

3. Обучение на играчите как да атакуват както с лице, така и с гръб към коша 

4. Увеличаване на обема и интензивността на тренировките 

5. Увеличаване на скоростта на изпълнение на елементите (игрова скорост) 

6. Усложняване на работата за взимане на решения на терена 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Транзиция в нападение 

Това е преходът от момента на овладяване на притежанието на топката до пренасянето й в 

предно поле. Много важна част от нападението на един отбор. Организацията на тази фаза от 

играта дава възможност за отбелязване на лесни кошове 

1. Работа за борба в защита – всички състезатели имат отговорност към борбата в защита 

2. Заемане на коридорите за бягане – различаваме 5 коридора – 2 странични, 2 вътрешни и ч 

среден коридор 

3. Принцип за подаване на първи пас (outlet pass) 

4. Придвижване чрез спринт по игрището 

5. Движение на топката чрез пас или атакуващ дрибъл по терена 

6. Създаване на числено превъзходство – 2х1; 3х1; 3х2; 4х2; 4х3 

7. Атакуване на коша и при числено равенство от типа 1х1; 2х2 или 3х3 

8. Създаване на организация в нападение при ситуации 5х5 

a. Определяне на задачи и отговорности за всеки играч спрямо игровата му позиция 

и системата на нападение 

b. Използване на игра на нисък пост и взаимодействието с високия такъв 

c. Игра на P&R  

i. Ранен P&R – директно поставяне на заслон на човека с топка 

ii. P&R след обръщане на страната на атака чрез подаване 

Постепенно нападение 

 Преминаването от ситуация на бърза атака към постепенно нападение е едно от нещата, 

които играчите трябва да научат да контролират. Те трябва да разпознават кога имат предимство и 

могат да го използват веднага и кога трябва да сменят ритъма на атака и да изиграят 

целенасочено постепенно нападение. 

1. Определяне на система на игра 

2. Дефиниране на игрови позиции и определяне на задачи за всяка една от тях 

3. Бързо заемане на игровите позиции 

4. Разнообразност на нападенията 

a. Използване на игра 1х1 

b. Използване на заслони без топка 

c. Използване на P&R игра 

i. В страни – това е всеки P&R, при който играчът с топка тръгва от страничен 

коридор към средата на полето 

ii. В средата – това е всеки P&R, при който играчът с топка тръгва от средата на 

терена и се насочва към страничната линия 

5. Баланс в нападението – да е ясно определено кои ограчи участват в борбата в нападение и 

кои отговарят за пазенето на тила 



 
 

 
 

6. Определяне на опциите за вкараване на кош при всяко нападение и оставяне на 

състезателите да взимат решения на терена 

7. Използване на различни като времетраене постепенни нападения 

a. Къси нападения – 5 до 8 секунди 

b. Средни нападения – 9 до 13 секунди 

c. Дълги нападения – 14 до 18 секунди 

8. Определяне на правилата за spacing and timing т.е. какво да се изпълни и кога да се 

изпълни 

9. Обръщане на внимание на детайлите в изпълнението на елементите 

10. Добавяне на нападение/я срещу зонова защита 

a. Заемане на позиции в нападение между зоните на защитниците 

b. Заемане на позициите на нисък и висок пост 

c. Движение на топката основно чрез подаване 

d. Цел за подаване на всеки трети пас към някого от играчите на нисък или висок пост 

e. Натежняване – пресечка на нападател от слаба към силна страна с цел да се 

увеличи броят на играчите в силна страна и да се изолира защитник от слабата 

страна 

f. Използване на пробиви между зоните на зашитниците 

g. Използване на стрелба от далечно разстояние 

h. Активна борба в нападение 

Транзиция в защита 

 Фаза в играта, която започва още от борбата под противниковия кош. Съществуват 

различни тактически действия за организация на играта в прехода от нападение към защита. 

1. Организация на борбата в нападение 

a. При игра срещу много силни отбори на бърза атака – 1 или 2 състезатели на борба 

в нападение, всички останали спринтират назад 

b. При игра срещу по-слаби отбори на бърза атака – 3 състезатели на борба в 

нападение и 2, които пазят тила 

2. Връщане в защита чрез спринт по игрището с лице и обръщане след централната линия 

3. Натиск над първия пас (outlet pass) 

a. Натиск над играча, овладял борбата 

b. Натиск над гарда, който трябва да получи топката 

c. Без натиск, а всияки бягат назад 

4. Спиране на лесните кошове чрез запълване на всички коридори в защита 

5. Първите върнали се в задно поле защитници поемат първите избягали нападатели 

6. Стремеж за спиране на топката колкото се може по-рано 

7. Комуникация, комуникация, комуникация 

 



 
 

 
 

Защита  

Лична пресираща защита на цяло игрище 

1. Увеличава агресията в защита 

2. Дава възможност за отбелязване на лесни кошове при открадната топка 

3.  Използването на лична пресираща защита по целия терен, дава възможност за 

напредване в техническите елементи и във фаза нападение 

4. Подпомага физическата подготовка на състезателите 

5. Изгражда лична отговорност в играчите 

6. Подпомага за активността в защита  

Лична защита в задно поле 

1. Изграждане на принципи и правила в защита 

2. Дистанция и стоеж срещу нападател с топка 

a. Агресивен натиск 

b. Насочваща защита 

c. Пасивно (непрепоръчително) 

3. Игра на защитниците на едно подаване от топката 

a. Затворен стоеж (deny) 

b. Отворен стоеж (pistol stance) 

4. Игра на защитниците на 2 или повече подавания от топката 

5. Кои защитници и от кои позиции дават помощ при пробиви към коша 

a. Помощ от слаба страна 

b. Помощ от силна страна 

6. Защита на заслони без топка 

a. Чрез смяна 

b. Чрез бъмпиране и възстановяване 

7. Защита на заслони с топка (P&R defense) 

a. Смяна (switch) 

b. С изскачане (hedge) 

c. С отстъпване (drop) 

d. Друго (flat, under, side, trap…) 

Зонова защита 

1. Избор на формация на защита 

a. Зонова защита 2-3 

b. Зонова защита 1-2-2 

c. Друга  

2. Определяне на принципи и правила за всеки защитник 

3. Организация на борбата в защита 



 
 

 
 

Общи методически насоки 

1. Успоредна работа в двете основни фази на играта – нападение и защита. Играчите трябва 

да знаят не само как да изпълняват определени действия, но и как да им противодействат 

2. Обръщане на голямо внимание към детайлите в изпълнението 

3. Подбор на система на игра спрямо качествата на състезателите 

4. Различаване на биологична възраст от хронологична такава 

5. Работа с кондиционен треньор или поне изготвяне на годишен план, който да е съобразен 

с изграждане на точните за възраста физически качества 

6. Добавяне на видео анализи на играта, както в тренировка, така и за мач 

7. Поставяне на конкретни задачи за изпълнение към играчите 

8. Включване на напредналите състезатели в мачове и тренировки на по-големите 

състезатели 

 

Планиране на подготовка 

1. Изработване на годишен тренировъчен план 

a. Подготвителен период 

b. Състезателен период 

c. Преходен период 

2. Изготвяне на седмичен работен цикъл, който да е съобразен със задачите на всеки период 

3. Важно е по време на учебната година да се съобразяват тренировките и с учебното време 

на състезателите 

4. Препоръчителната бройка мачове от ФИБА за напреднали състезатели в тази възраст, 

които са част и от националните отбори, за годината е между 45 и 55, като това включва 

контролни срещи, лагери с национални отбори и европейски първенства. За останалите, 

препоръчителната бройка мачове – контролни и официални за сезона е между 30 и 40 

5. Тестиране на състезателите и анализ на резултатите – изключително важна част от 

подготовката, за да се установи до колко са се развили различните качества на играчите и 

върху какво трябва да се наблегне допълнително  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Концепция за лична защита 

 

Натиск над топката 

Топката трябва да се пресира непрекъснато. Цялата защитна концепция ще работи само, ако 

защитникът на човека с топка, го натиска агресивно непрекъснато. Нападателят с топка трябва да е 

пресиран така, че да не може да: 

• Стреля лесно 

• Да подава в наказателното поле лесно 

• Да пробива навътре 

Единствената му опция трябва да бъде да дриблира по посока на страничните или крайната 

линия. Тоест насочваме нападателя встрани. Правейки това, ние определяме силна и слаба 

страна. Не искаме топката да е в средата на игрището (диаграма 1). 

 

Защита на едно подаване от топката (Deny) 

Всички защитници, които се намират на едно подаване от топката, трябва да са в затворен 

защитен стоеж на една трета разстояние от нападателя си и на две трети разстояние от топката. 

Ако има нападател на позицията на наказателната линия, той винаги е на едно подаване от 

топката и неговият защитник трябва да играе в затворен стоеж постоянно (диаграма 2). 

            

                                            диаг. 1                                                                          диаг. 2 

 

 

 



 
 

 
 

Защита от слаба страна 

Защитниците, които се намират в слаба страна, трябва да са заели отворен защитен стоеж, 

като осъществяват триъгълник на зрение. Това означава да виждат едновременно своя нападател 

и топката. Това са защитниците, които отговорят за оказването на помощ при наличие на пробив 

към коша (диаграми 3, 4 и 5). 

 
                         диаг. 3                                                диаг. 4                                                 диаг. 5 
 

Защита на нисък пост 

Основни правила при защита на позицията на нисък пост 

• Агресивен натиск над нападателя, който се стреми да подаде  

• Ако топката е над нивото на наказателната линия (диаграма 6): 

o Защитникът на нападателя на нисък пост играе на позиция 3/4 пред нападателя в 

затворен защитен стоеж 

o Ако нападението опитва взаимодействие през високия пост (high-low game), 

защитника на нападателя на наказателната линия не трябва да позволява 

подаването към него 

• Ако топката е под нивото на наказателната линия (диаграма 7): 

o Защитникът на нападателя на нисък пост е изцяло пред него 

o В случай на опит за прехвърлящо подаване, защитникът, който се намира в слаба 

страна, е отговорен да помогне за пресичането на подаването 

       
                                                  диаг 6.                                                               диаг 7. 



 
 

 
 

Помощ от силна страна 

В случай на пробиви към коша, защитниците, които се намират на едно подаване от 

топката, могат да окажат кратка помощ, чрез която забавят нападателя. Важно е предварителната 

позиция на тези защитници да е на 1/3 разстояние от нападателя. Помощта е кратка и следва 

бързо възстановяване към собствения нападател (диаграма 8) 

 

 

Общи правила за игра в защита 

• Проява на желание за игра в защита 

• Активност и агресия 

• Спазване на принципите на отборната защита 

• Смелост 

• Участие в борбата от всички състезатели 

• Умно използване на личните и отборни нарушения 

• Комуникация 


