
БФ по БАСКЕТБОЛ 

СТРУКТУРА  НА  ЕДИННА  ПРОГРАМА  ПО  БАСКЕТБОЛ 

 

ЦЕЛ  И  ЗАДАЧИ  НА   ЕДИННАТА  ПРОГРАМА 

 

  Единната програма за обучение и тренировка има за цел да внесе единство в учебно-

тренировъчната, възпитателната и спортно-състезателната дейност. Единната програма 

е основен програмен документ – задължителен за всички обществени треньори, 

преподаватели, организатори и деятели, работещи в областта на баскетбола у нас. Тя 

ще съдейства за прилагане на единна методическа последователност при изучаването 

на техническите похвати, тактическите действия и развитието на физическите качества. 

При изготвяне на Единната програма е ползван опитът на наши и чужди специалисти в 

организацията и подготовката на баскетболисти. За един баскетболист се изискват 

много разнообразни качества. Качествата или индивидуалните особености, които 

притежават отделните личности, а от друга страна, от наследствено получените 

способности, а от друга от уменията, придобити по време на обучението. От всички 

български треньори, преподаватели и деятели по баскетбол се изисква да подобрят 

майсторството на нашите баскетболисти и баскетболистки. Тази програма е основен, 

задължителен документ за всички работещи в областта на спортното майсторство по 

баскетбол и засяга въпросите за подбора, организацията, протичането, съдържанието, 

планирането и отчитането на учебно-тренировъчния процес. Програмата определя 

единно направление в организацията, средствата и методиката за подготовката на 

българските баскетболисти при съвременните условия и тенденции на спортната 

подготовка в света. 

   За да има в единната програма изразена последователност, условно се приема 

следното етапно разпределение: 

1. Етап на предварителна баскетболна подготовка, обхващащ децата /момчета и 

момичета/ на възраст от 7 до 12 години включително – общо 6 години. В този етап 

има две възрастови групи детски баскетбол – от 7 до 9 години включително и от 10 

до 12 години включително. 

  Задача на етапа е да се извърши задълбочен, динамичен подбор на баскетболистите 

/ките/; да се създаде положително отношение към редовните занимания по баскетбол; 

да се създаде основна база с широка насоченост /физико-технико-тактическа/ за 

бъдещата спортна специализация. 

2. Етап на специална баскетболна подготовка, обхващащ момчета /момичета/ и 

юноши /девойки/ на възраст от 13 до 18 год. включително – общо 6 год. 

 Етапът има три възрастови групи; 



- Момчета /момичета/ - 13 – 14 години; 

- Момчета /момичета/ кадети, кадетки – 15 – 16 год. 

- Момчета /момичета/ юноши, девойки – 17 -18 години включително. 

Задачите на етапа на специалната баскетболна подготовка произлизат от самото 

название. В този етап се осъществява постепенната задълбочена специализация на 

изучаващите баскетбола към изискванията и особеностите на играта като колективен 

спорт с непосредствен противодействен характер на спортната борба. В този етап се 

създават, укрепват и усъвършенстват всички основни принципи и навици при 

игровите действия на баскетболистите. 

3. Етап на спортно усъвършенстване по баскетбол, обхващащ мъжете и жените от 19 

години до възраст на спортното дълголетие. 

  Задачите на етапа е достигането на високи спортни резултати по баскетбол във 

вътрешни и международни състезания, базирана на ефективната специализирана 

подготовка. 

Баскетболната подготовка се осъществява чрез работа в три главни насоки; 

1. Овладяване и усъвършенстване на основните игрови сръчности / похвати/ - 

двигателна подготвеност. 

2. Овладяване и усъвършенстване на определена организация при играта в 

защита. 

3. Овладяване и усъвършенстване на определена организация при играта в 

нападение. 

  Овладяването на основните игрови сръчности или двигателна подготвеност не може 

да се осъществи без отделяне внимание и усилия за правилното изпълнение от 

гледище на биомеханиката, т.е. на техниката. Това изпълнение на основната игрова 

сръчност или на определена организация на играта в нападение или в защита при 

наличието на противодействащ противник не може да се осъществи, а още по-малко 

да бъде резултатно без съответна висока степен в развитието на физическите 

/двигателни/ качества, т.е. на физическата страна от подготовката на баскетболистите. 

Без съответната теоретическа и психическа подготвеност овладяването и 

усъвършенстването, а още по-малко резултатите от баскетболната подготовка трудно 

могат да се подобрят. Следователно при разпределението на материала се изхожда от 

схващането, че всяка игрова сръчност или организация на играта в нападение и защита 

има своя теоретическа , тактическа, техническа, физическа и психологическа страна, 

което трябва да се има предвид при подготовката. 

В единната програма за баскетболната подготовка въпросите на отборната и 

индивидуалната подготовка са разработени по-пълно и са свързани с необходимите 

предпоставки в организацията на цялостната учебно-тренировъчно-възпитателната 

дейност. 

 



                ОБЩИ УКАЗАНИЯ  ПО  ПРОГРАМАТА 

 

    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА БАЗА И СЪОРЪЖЕНИЯТА 

   Развитието на баскетболната игра предявява изисквания и към спортно-

тренировъчната база и необходимите съоръжения в нея. Значението на този елемент 

не трябва да се подценява. 

- Баскетболен терен с нормални за възрастта размери, съблекални, баня и 

тоалетни. 

- Кошове за игра, отговарящи на възрастовите норми. За съвременна 

баскетболна подготовка два коша са недостатъчни. 

- Топки, съобразени с възрастовите норми. Ефективната учебно-тренировъчна 

работа предполага при отделните тренировъчни упражнения наличието на 

топка за всеки от трениращите. Ако при подготовката една топка се пада на 

повече от двама участващи в тренировката баскетболисти, тази тренировка 

не може да бъде пълноценна и ефективна. 

- Стойки – ярко видими, устойчиви ограничители, препятствия. 

- Съоръжения за силова подготовка – плътни ( медицински ) топки, гирички, 

щанга, ластици, лежанка за силова работа, специални уреди за силова 

подготовка. 

- Съоръжения за скокова подготовка – столчета за скокове, въженца за 

скачане, стойки за скачане и др. 

Доброто състояние на материалната база създава важни предпоставки за 

отлично провеждане на тренировъчните занимания. 

- Треньорски състав – за пълна комплексна работа по баскетбол са 

необходими; 

1. Осем /8/ щатни треньора. 

2. Един /1/ старши треньор /директор/ - методист. 

3. Един /1/ лекар 

4. Обслужващ персонал за помещенията и съоръженията. 

5. Един /1/ домакин 

 

- Спортен календар – за пълна комплексна работа по баскетбол са 

необходими; 

1. Баскетболни топки – нормални /по 15 на група/-120 

2. Баскетболни топки - №6 по 20 на група – 40/60 

3. Баскетболни топки -№5 по 20 на група – 80 

4. Плътни топки от всички размери            - 40 

5. Гирички от всички размери                      - 40 

6. Въжета за скачане – на всяка група по  - 12 бр. 

7. Щанга с тежести – тренировъчна до 50кг. – 6 комп. 



8. Сандъци за упражняване на отскачане     - 6 бр. 

9. Шведска стена                                                  - 8 бр. 

10. Стойки                                                             - 20 бр. 

11. Утежнителни пояси за поясната област, горни и долни крайници                                              

- 10 комп. 

12. Тенис топки                                                    - 200 бр. 

13. Лежанка за вдигане на тежести                - 2 бр. 

14. Подиум за вдигане на тежести                  - 2 бр. 

15. Гимнастически постелки                             - 20 бр. 

16. Баскетболни мрежички 

17. Тренировъчни и състезателни екипи     по 14 бр. 

 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИЯ ПЕДАГОГ ПО БАСКЕТБОЛ 

Треньорът по баскетбол е учител и ръководител на подбрана група отделни 

личности, съвместно с които преследва спортни успехи. Пътят към тези успехи е 

свързан с много труд. Треньорът учи, обучава, преподава своите познания. 

Добрият треньор успява широко и напълно да разкрие способностите на 

играчите си. Обучението на баскетболистите е сложен, многообразен процес. 

Треньорът трябва да полага усилия за спазване на основните принципи и 

методи на обучение, трябва да опознае психическите особености на всеки от 

играчите. Треньорът е този, който ще сформира отбора, ще намери място за 

всеки от включените от него играчи. Негово задължение е да подбере 

рационалните системи за нападение и защита. За да отговаря на изискванията 

като ръководител, треньорът трябва да е запознат с повече тренировъчни 

средства, той трябва да се интересува, да бъде информиран колкото се може 

по-добре за всичко ново, свързано с баскетбола. 

Основи на треньорската работа – Възгледи – всеки треньор има създадени 

възгледи за баскетбола, възгледи, които определят неговата дейност. Успяващ 

треньор по баскетбол може да бъде само онзи, който в своята педагогическа 

дейност не забравя и се стреми да върши следното: 

1. Да създава правилно трениран и дисциплиниран отбор, изграден от 

различаващи се, завършено оформени положителни личности.  

2. Да укрепва и пази здравето на баскетболистите повече от всичко. 

3. Да има идеали и то не лесно достижими. 

4. Да повлиява, да внушава чрез действията и поведението си вяра в 

спортната победа. 

5. Да вярва и да показва вярата си в своите играчи. 

6. Да създава и изисква определено, подходящо поведение и действия, 

регламентирани от известни за баскетболистите твърди правила, 

чието нарушаване е свързано със съответни наказания. 

7. Да познава добре игровите правила и да учи играчите си да се 

придържат към тях. 



8. Да се стреми към умело ръководене на отбора си непосредствено 

преди и по време на състезанието. 

        Поведение – При изпълнение на своите задължения треньорът има 

взаимоотношения с различни хора. Поведението на треньора както при неприятните 

моменти, така и при приятните бързо се отразява върху мнението и постъпките на 

заобикалящите го. Независимо от емоционалното състояние поведението на треньора 

трябва да изразява честно спортно съперничество и той тактично да изживява 

резултатите в състезанията. В отношенията си с играчите треньорът е за пример. За 

собственото си поведение към тях той трябва да има подходящи, служещи за пример 

принципи. Такива принципи на поведение треньорът трябва да установи и за играчите 

си. От тях трябва да изисква правилно реагиране при определени игрови положения 

както помежду им, така и към длъжностни лица и зрители. Треньорът трябва да 

съзнава, че баскетболните съдии са неделима част от състезанието, което ще му помага 

за логична оценка на съдийските действия. Да се оценява и спори със съдии може само 

след успокояване на страстите. Всеки треньор е заинтересуван да поддържа със 

съдиите добри отношения. 

Принципи – Всеки треньор е задължен да познава и, ако има възможност, да развива 

основните принципи при провеждане на баскетболната подготовка. За нуждите на 

практическата учебно-тренировъчно състезателна дейност важни са три обединяващи 

принципа: 

 Съзнателност – Натрупаният опит показва, че човек се обучава по-лесно и много по-

резултатно, когато е готов, когато има жажда за усвояване на предлаганите му 

познания или умения. На практика този принцип се спазва, когато се поставят ясна 

предметна цел и подходящо подбрани, обосновани задачи и се използват 

тренировъчни средства, които играчите могат да изпълняват. 

 Целенасочено упражняване – Целенасоченото упражняване на баскетболистите е 

свързано с правилно показване на тренировъчното средство, с навременна помощ за 

отстраняване на допусканите грешки при изпълнението. 

 Ефективност – Правилно и резултатно разрешаване на една игрова задача, доброто 

изпълнение на едно тренировъчно средство имат толкова по-голям ефект, колкото по-

голямо удовлетворение, колкото по-силна радост ще предизвикат у изпълнителите. 

 Организация и административна дейност – Изпълнението е основно задължение на 

треньора – да подготви добре своя отбор, е свързано с организационно-

административна дейност. Ако тази дейност се изпълнява успешно, тя подпомага, 

облекчава треньорската работа. Преди започване на спортния сезон, треньорът трябва 

да анализира състоянието и възможностите на своя отбор и да изясни организацията за 

подготовката му. За това е необходимо: 

- Да се опознае и анализира спортно-състезателният календар и колко срещи 

се провеждат седмично. Във връзка с календара е важно да се определи 

какви подготвителни и какви контролни срещи са подходящи, кога, как и с 



какви противници да се проведат. Да се изработят и подсигурят седмични 

разписания за тренировъчно-състезателната работа. 

- Да се определи организацията на отделните отбори тренировъчните 

занимания. Баскетболните треньори се придържат към становището, че 

тренировката има подготвителна, основна и заключителна част. 

Подготвителната част е разгряване, основната част е за двигателната 

подготовка, част за придобиване на игрови умения и заключителна част. 

Разгряването настройва играчите емоционално и физически за предстоящата 

дейност. 

Следващата част на тренировката е работата за двигателната подготвеност. 

Отделеното за нея време може да е непрекъснато, но може да е 

разпределено на няколко части в тренировката. В тази част е необходимо 

извършваното да се свързва с целта, която преследва заниманието. Частта от 

тренировката за придобиване на игрови умения обикновено се поставя след 

двигателната подготовка. В нея по-цялостно, с баскетболно противодействие 

се постига целта, която е поставена тренировката. 

Заключителната част е времето, в което се цели подготвяне на организма на 

трениращите за прекратяване на заниманието. Тренировъчни средства са 

разпускане, разхлабване на напрегнатата мускулатура, дихателни 

упражнения, наказателни удари. 

- Да се определи организация на индивидуалните тренировъчни занимания. 

Тези занимания с голямо значение за преодоляване на недостатъците в 

подготовката на отделните играчи и за развиване и усъвършенстване на 

силните им страни също се нуждаят от организация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Основни изисквания за треньорски  състав 

 



                                          занимания                                               часове 

                          Групи               брой                           всичко                       практика                    теория 

                                    Брой         седм.     годиш.       Седм.       годиш.     Седм.      годиш.      Седм.      годиш. 

                               

Ст.трен. 
методист 
наблюдава 
замества 

 
 
 
18 

 
 
10-12 

 
 
450 
540 

  
 
20 
24 

 
 
900 
1000 

 
 
20 
22 

 
 
800 
900 

 
 
 
2-4 

 
 
100 
200 

Ст.треньор 
Мъже/жени 
Провежда 
наблюдава 

 
 
1 
5 

 
 
10-12 
  1 

 
 
 
400-480 
40 

  
 
 
20-21 
2 

 
 
 
800-840 
  80 

 
 
 
17-19 
2 

 
 
 
680-700 
   70 

 
 
 
2-4 
  1 

 
 
 
120-140 
     10 

Треньор 
Кадети/юноши 

1 10-13 450-520  22-24 840-900 20-22 720-760 2-4 120-140 

Треньор 
Мини/момчета 

2-3 10-13 420-480  22 800-850 20-21 750-800 1-2 55-60 

           

           

           
           

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В посочения брой и часове са включени и участията в състезания. Разпределението на 

треньорите трябва да бъде следното: групите по баскетбол се водят от щатните треньори, работещи с 

момчета (момичета)12год., момчета (момичета) 14 год., 16 год., 18 год. Треньорите за 20 год. и 

мъже(жени) са постоянни за дадената група. Всяка възрастова група от момчета (момичета) до 

девойки (юноши) се готви от отделен треньор. Един треньор ръководи своята група –отбор от момчета 

(момичета) до юноши (девойки) непрекъснато. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания  за  групите 

ГРУПИ 



 7-9 
годишни 

10-12 
годишни 

12-14 
годишни 

15-16 
годишни 

17-18 
годишни 

Мъже 
,жени 
над 18 г. 

Брой занимаващи се 20-22 20-22 18-20 16-18 14-16 12-14 

Брой занимания годишно(вкл. 
Състезания) 

120 120-160 170-210 220-260 260-300 360-405 

Под.период 
Продължителност 
Бр.занимания в  
състез. период. 
Бр. зан. Подготвителен  

 
         - 
 
 
 
 

 
       - 

 
   4 мес. 
 
  80-120 
 
   80 

 
4 мес. 
 
125-160 
 
   90 

 
3 мес. 
 
185-210 
 
    80 

 
3-2 мес. 
 
250-320 
 
100-70 

Продължителност 
Бр.занимания в преходния период 

     10 дни 
     4 

  10 дни 
  4 

  15 дни 
6 

  20 дни 
10 

Продължителност ваканция 2 м 2 м 45 дни 30 дни 30 дни 20 дни 

Брой състезания годишно 15-20 20-25 25-30 30-35 35-45 35-60 

Брой занимания в 
седмица/състезания/ 

3 3-4 4-5 5-6 6-7 8-9 

Брой отборни зани- 
мания в седмицата. 

3 3-4 3-4 3-4 4-5 5-6 

Брой инд. занимания 
в седмица 

  1 2 2 3 

Брой състезания в  
Седмицата най-много. 

1-2 2-3 5 6 6 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ПО ЕДНА СРЕША НА ДЕН 

                                           7-9 г.                 10-12г.               12-14г.           15-16г.           17-18г.              над 18г. 

                               3 срещи – почивен ден                                          4 срещи – почивен ден           5 срещи – почивен ден 



Трен. състез. 
часове –год 

 
 
192 

 
 
196-250 

 
 
320-385 

 
 
120-510 

 
 
550-640 

 
 
770-810 

 

Часове 
теория 

 
12 

 
16 

 
30-35 

 
60-70 

 
90-120 

 
100-120 

 

Часове 
практика 

180 180-240 290-350 360-440 450-520 600-690  

Средна 
продължителност 
на едно 
занимание 

90 90 105 120 120 120  

Отборно 
минути 

90 90 105 120 120 120  

индивидуално - - 45 60 60 75  
Процентно 
отношение на 
времето на една 
тренировка 
отделно за: 

       

Основ. сръчности 50 40 30 25 25 15  
 
Игра в нападение 

----- ------ 30 30 30 30  

Игра в защита 40 50 20 25 30 30  
По избор на 
треньора 

10 10 20 20 15 25  

 

 

 

 

            ТРЕНИРОВЪЧНИ  СРЕДСТВА 

Приема се, че баскетболни тренировъчни средства, при които няма противодействие, 

са такива за двигателна подготвеност или основни игрови сръчности. А тренировъчни 

средства, при които е налице поне формално противодействие, са за баскетболна игра 

в нападение или защита.  

С тренировъчните средства за двигателната подготвеност (основни сръчности) се 

преследва усъвършенстване на техниката при изпълнение на игровите похвати, от една 

страна, а, от друга – развиването на необходимите за това двигателни (физически) 

качества. За по-доброто владеене на тези сръчности допринасят много и 

тренировъчните средства с противодействие ( за нападение и защита), въпреки че 

основната насоченост при тях е друга. Средствата за основни сръчности са 

многообразни, а всяко едно от тях може да бъде облекчавано или усложнявано. 

Тренировъчните средства за нападение и защита в баскетбола са игрите. Чрез тях се 

създават умения за прилагане на основните сръчности в изменящите се условия на 

играта. Основно игрите за баскетболна подготовка може да разделим на 12 вида: един 

срещу един ( 1 на 1; 2 на 1; 2 на 2; 3 на 1; 3 на 2; 3 на 3; 4 на 2; 4 на 3; 5 на 2; 5 на 3; 5 на 

4 и 5 на 5. Правилата на тези игри могат да се изменят в няколко насоки, като 

противодействието може да бъде формално, ограничаващо или пълно. 



        ОСНОВНИ   МЕТОДИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

  Всички основни педагогически, физиологически и методически принципи при 

спортната работа са задължителни и при баскетболната подготовка. Специално за 

баскетболната подготовка се подчертават следните: 

 На всеки треньор на група (без 7-9 год.) трябва да бъде ясно, още преди да започне 

работа с групата, какво желае да научи баскетболистите си да правят по време на 

състезание. Треньорът трябва да изхожда от детайлно разработена идея за отборна 

организация в играта. В играта са обособени игрови фази, повече или по-малко 

свързани помежду си. Две са основните в баскетболната игра – игра в нападение и игра 

в защита. Обособени със своите принципи и обучение са две фази – преход от защита в 

нападение и от нападение в защита. Пета и шеста фаза са за играта при създаваните 

игрови положения за възобновяване на прекъсната игра, когато топката е вън от терена 

(аут), игра след втори наказателен удар, спорна топка и др. Седма и осма фаза са за 

овладяване на топката под коша в защита и нападение. Различните изисквания в тези 

фази налагат и специална организация за тях. Тази организация е основата, върху която 

се гради цялата подготовка по баскетбол. 

От многообразните баскетболни упражнения и игри трябва да бъдат подбрани за 

основни тези, чрез които най-резултатно, всестранно и бързо ще бъдат разрешени 

поставените задачи. Броят на тренировъчните средства се определя от 

разполагаемото в подготовката време за тяхното многократно изпълнение. От всяко 

избрано тренировъчно средство трябва да се търси непосредствен игрови ефект в 

състезанията. 

Баскетболното майсторство се определя от съвършенството при изпълнение на 

игровите похвати, от една страна, а, от друга – от тяхното своевременно прилагане. 

Единственият път за достигането му е многократното повторение, но не формално, 

не еднообразно, а с обмислени и педантично повишаващи се изисквания и 

взискателност. Всяко баскетболно тренировъчно средство в зависимост от 

поставените изисквания може да бъде по-лесно или по-трудно изпълнимо, а даже и 

неизпълнимо. Повишаването на изискванията за скорост, за точност, за 

противодействие, включването на допълнителни действия и разсейване на 

вниманието затрудняват в значителни граници изпълнението. Това показва, че при 

баскетбола многократното повторение на едно и също тренировъчно средство не е 

дресировка, а правилен метод на работа, но когато с усвояването се повишава и 

взискателността. 

В тренировъчната дейност, преследваща високи спортни резултати, не трябва да се 

допускат компромиси с основните изисквания по отношение на дисциплината и 

поведението на играчите. Недостатъците и грешките не трябва да се прикриват, а 

обмислено да се разглеждат своевременно и прямо пред отбора. 

Треньорското майсторство се определя в значителна степен от начина на поставяне 

на задачите, постоянството и взискателността при тяхното разрешаване, от подхода 



при поправяне на допуснатите грешки, от правилното дозиране на натоварването 

по обем и интензивност. 

Степените при усвояване на задача от баскетболната подготовка се определя така: 

приемаме, че занимаващите са се запознали с предстоящата работа по дадена 

задача, когато тя е изяснена на теория пред тях, а на практика могат да изпълняват 

правилно използваните за решаването й тренировъчни средства при облекчени 

условия. Задачата е овладяна, когато при утежнени условия и при ограничено 

противодействие изучаването се прилага на скорост, свободно и икономично. 

Поставената задача е усъвършенствана, когато се изпълнява резултатно и при 

пълно противодействие, съобразно създадената игрова ситуация. 

 

 

 
 

 

 

 

 

     КОНТРОЛНИ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

  За отборите които участват в официални календарни състезания, първият 

контролен показател е класирането в състезанията. То обаче не е достатъчно. 

Чрез събиране на игрови показатели от участието в състезания трябва да се 

определят силните страни и слабостите, за отстраняването на които трябва 

допълнителна работа. 

    Втора група показатели се получават от провеждане на изпит върху 

теоретическите и практическите знания, навици и умения, които трябва да имат 

баскетболистите (баскетболистките) от съответния отбор. 

     Трета група показатели съставляват получените стойности от изпълнение на 

контролни упражнения, с които се характеризира овладяването на основни 

игрови похвати или степента в развитието на физическите качества. 

   Показателите за контрол подпомагат(ориентират) треньора в работата му и са 

неделима част от системната работа по баскетбол. 

   Показателите от първа група се събират на подготвителни, контролни и 

календарни състезания на отбора. 

Изпитът на показателите от втора група се провежда ежегодно в края на летния 

сезон. Той има теоретическа и практическа страна. Оценките се поставят от ст. 

треньора, методиста и треньора на отбора. Контролните изпитвания се 

провеждат най-малко в началото и в края на спортната година – септември и 

юли месец, а също и при проверка на работата на отбор. Посочените проценти в 

подобрение на показателите са ориентировъчни и показват само достиган вече 

среден годишен прираст за съответната възраст.                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        
ЕТАП  НА  ОБУЧЕНИЕ 



         

    В зависимост от материалните условия ( съоръжения, топки и екипировка), 

възможности и опит на спортния педагог, интерес и свободно време на занимаващите 

се обемните показатели в таблицата могат да се увеличават или намаляват. 

    Възрастовите групи преминават през двата етапа на подготовка (обучение и спортно 

усъвършенстване).  

    Преминаването от единия етап на подготовка в другия става след овладяване на 

предвидения в настоящата програма учебен материал и контролна проверка по 

успеваемостта. 

   В групите за масов баскетбол стриктно спазване на възрастовата група е желателно, 

но не е задължително. Изключение се прави и в двете посоки. Например, ако 

занимаващите се от долната възрастова група притежава подходящи физически 

качества, технически навици и тактически знания, могат да бъдат включени в група на 

по-възрастните. Най-талантливите и най-трудолюбивите с перспектива за развитие от 

групите за масов баскетбол трябва да се насочват към групата за специализирана 

работа за високи спортни постижения. 

   Броят на занимаващите се в отделните групи, осигурява необходимите нормални 

условия за пълноценна учебно-тренировъчна и възпитателна работа. По голям брой на 

занимаващи се би намалил плътността на тренировката и би понижил качеството на 

учебно-тренировъчния процес.  

   Целта на началната подготовка през етапа на обучение е да се формират широк кръг 

от двигателни навици при съобразяване с възрастовите особености и при спазване на 

главните методически изисквания и дидактически принципи. 

   Баскетболът изисква от играчите висока дисциплина и същевременно предоставя 

големи възможности за възпитание на това качество. За постигане на тази цел е нужно 

да се изисква от трениращите се съзнателно и системно да изпълняват баскетболните 

правила по време на игра, да се явяват на тренировки само в установеното спортно 

облекло, сами да контролират установения дневен режим. На трениращите се да се 

внушава да се отнасят внимателно към спортните съоръжения. За своите възпитаници 

треньорът трябва да бъде образец във всичко. Той трябва да провежда разговори, да 

разяснява, да убеждава, да изисква ред и добро поведение и в много редки случаи да 

прибягва до строги мерки и наказания. 

 

 

   Насоки за реализирането на възпитателната работа: 

1. Създаване на навици за активно участие в учебно-тренировъчния процес. 

2. Приспособяване към въздействието на физическите упражнения чрез 

прилагане на широк кръг от тренировъчни средства за развитието на бързина, 



гъвкавост, ловкост, бързина на реакцията, координация и точност на 

движенията. 

3. Усвояване на основните елементи от техниката на играта в защита и тяхното 

затвърдяване в учебни игри. 

4. Овладяване на индивидуални тактически знания и действия при елементарни 

групови и отборни взаимодействия в нападение и защита. 

5. Създаване на игрови умения и навици чрез провеждане на двустранни учебни 

игри, контролни срещи. 

6. Придобиване на минимум теоретични познания за основите на техниката, 

тактиката и правилата на играта. 

7. Участие в упражнения и тестове за проверка на физическата дееспособност и 

техническата годност на трениращите се. 

 

                                      СТУКТУРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА 

 

1. Работа за баланс 

2. Позициониране 

3. Дрибъл със слаба ръка 

4. Стрелба и състезателна стрелба 

5. Игра чрез контакт 

6. Защитна работа на краката и позициониране 

7. Кондиция  

 

             За ефективна работа и успешни системи: 

 

1. Упражнявайте на скорост – равна или по-бърза от скоростта на мача. 

2. Елиминирайте „убийците“ на тренировката ( умора и скука). 

3. Имайте план за тренировка. 

4. Използвайте „принцип“ на 2 ‘‘ – 2 минути, за да обясните, 2 седмици, за да 

станете удобни и 2 месеца , за да станете успешни. 

5. 3 вида натиск: физически, технически и психологически. 

 

       Основни принципи , които трябва да се спазват при обучението на млади 

играчи. 

 

1. Правилна техника 

2. Брой тренировки 

3. Скорост на изпълнението 

 

        УЧЕБЕН  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИЧЕСКИ  ОСОБЕНОСТИ 

                                                                          7-10 годишни. 



         ЗАДАЧИ 

   Децата да участват с удоволствие, с радост и любов в заниманията. Да бъде овладяно 

правилното бягане, скачане – от място и в движение, хвърляния. Да бъде овладяно 

правилното баскетболно водене и с двете ръце, ловене и подаване – пред гърди от 

място и с една ръка от рамо в движение, стрелба в движение с една и две крачки, 

пивотиране (двустранно) при максимално облекчени условия. Децата да бъдат 

запознати с правилното изпълнение на основните игрови сръчности в защита – 

защитен стоеж, позиция, придвижване; да бъдат запознати с облекчени правила за 

крачки и лични нарушения, необходими за провеждане на игра. 

 

          ОРГАНИЗАЦИОННИ  ИЗИСКВАНИЯ 

   СЪОРЪЖЕНИЯ; 

1. Баскетболни кошове с височина на 260 см. 

2. Волейболни топки 

3. Плътни топки най-леките 

4. Въжета за скачане 

5. Шведска стена 

   Осигурено място за занимания три пъти седмично, през ден, при твърд седмичен 

график. 

   Брой занимаващи се – от 20 до 22 в група. 

   Групата провежда годишно 120 занимания включително и състезанията. При 

пропускане на занимание трябва да се намери време и място за провеждането му 

извън програмата. 

   За занимаващите се с тези групи по баскетбол няма годишна периодизация. 

Ваканцията, в което групата не води занимания, е два месеца. Единият през зимния, а 

другият – през летния период. 

   За групата се организират и провеждат по 15 – 20 състезания годишно (по правилата 

на съответната възраст). Не се ограничават в други спортни училищни празници и 

състезания. 

  Ежеседмично, изключвайки ваканциите, се провеждат по три занимания с цялата 

група. Провеждането на повече от две състезания по баскетбол в една седмица, а на 

ден повече от едно не се разрешава. 

  Групата трябва да има 192 часа занимания. От тези часове 12 се отделят за теория. За 

практическо занимание с групата е до 90 минути. 

  Процентното отношение на времето на всяко практическо занимание, изключвайки 

състезанията, се разпределя така: 



- За основни игрови сръчности се отделят 50% от продължителността на 

заниманието (45 минути). Овладяването на основните игрови сръчности се 

извършва с упражнения без непосредствено противодействие. Основни 

сръчности за групата са: правилно изпълнение на естествените движения – 

бягане, скачане, хвърляне; подобряването на координационните 

възможности; овладяването на воденето; стрелбата в движение, ловенето и 

подаването на топката; пивотирането, баскетболния стоеж и придвижването 

в защита. Всичко изброено трябва да се съдейства за подобряване на 

двигателните качества. 

- За игра в нападение и защита (едновременно) се отделят 40% от 

продължителността на всяко занимание (36 минути). Играта в нападение и 

защита се усъвършенства в баскетболната игра с противодействие. От игрите 

за групата се явява основна двустранната. 

- 10% от времетраенето на всяко занимание ( 9 мин.) е в разположение на 

треньора на групата и може да се използва по негово разбиране. 

 

 

 

 

                 ТРЕНИРОВЪЧНИ  СРЕДСТВА 

 

    

1. За овладяването на основните игрови сръчности бягане, скачане и хвърляне. 

Значителна част от тези средства да се прилагат като съставна част на щафетни и 

детски съревнователни игри без уреди и с волейболни и плътни топки, въжета за 

скачане. За разнообразни подскоци да се използват кечета, за гъвкавости – 

шведска стена. 

За овладяване на тези сръчности да се отделя най-малко 40%  от времето за 

основни сръчности (18 мин.) във всички занимания. 

2. За овладяване на воденето (двустранно), ловене и подаване пред гърди от място, 

с една ръка от рамо в движение, стрелба в движение с една и две крачки, 

пивотиране ( обръщане – двустранно) да се подберат по две –три упражнения – 

общо 10-12 упражнения. За тях да се отдели около 50% ( 22 мин.) от времето за 

сръчности. 

3. С нагледни средства да бъде посочен и практически правилно изпълняван 

баскетболен стоеж, позицията и придвижването в защита. Същите да се 

изпълняват при бавна скорост на придвижване и без противодействие. 

Практическото запознаване с основните сръчности в защита заема около 10% ( 5 

мин.) от времето за сръчности във всички занимания. 

4. С кратки теоретични обяснения главно по време на двустранната игра 5 на 5, 

която заема 40% от времетраенето на всяко занимание (36 мин.) и е единственото 



игрово тренировъчно средство, да става игровото усъвършенстване на 

включените в групата. 

 

 

              МЕТОДИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 

Всичко в заниманията да се провежда при възможност в игра, непринудено и без 

високи изисквания. Работата да се стимулира с положително, а забележките за 

грешки да бъдат по-малко. За дисциплината и реда да се държи много. Да се 

разнообразяват и редуват състезателната игра и щафетна с обучение в основни 

сръчности. Едно тренировъчно средство да се прилага за всеки от изпълнителите 

непрекъснато най-много 10-15 мин. 

  Сръчностите с топка да се прилагат по възможност в движени. Даже и при 

изпълнение на място да се свързват с придвижване. Всяка от сръчностите да се 

овладява предимно самостоятелно, отделно от другите. Правилното изпълнение, 

естествено и свободно, да бъде главната цел при обучението.  

  При двустранната игра да няма много обяснения. Главните слабости и грешки да 

се разглеждат пред цялата група. 

 

 

 

 

               КОНТРОЛНИ   ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Провеждане на 15 – минутна двустранна игра за всеки от групата. 

Оценяващият посочва в папката за отчет и контрол своите заключения от 

наблюдението за положителни и слаби страни в подготовката на 

занимаващите се. 

2. Провеждане на теоретичен и практичен изпит върху правилното изпълнение 

на основните сръчности. 

3. Изпълнение на контролно упражнение за: 

ВОДЕНЕ – обхождане 5 стойки, наредени в една линия за два метра едно от 

друго. Старт-финал първата стойка. Пробягва се със зигзагообразно водене 

отиване и връщане. При изпускане на топката се дава втори опит след 

минаването на цялата група, като първата грешка се отбелязва. Подобрението 

трябва да бъде за 8- годишните – 20%, за 9-годишните – 10%. 

ПОДАВАНЕ И ЛОВЕНЕ – хвърляне на топката в цел – окръжност на стена с 

радиус 0,5 м и височина на центъра й 2 м от пода. Хвърля се от 4 м с една ръка 

от рамо. След хвърляне на топката се стартира, за да се улови. Правят се по 

десет опита със силната и слаба ръка. Отчита се броят на попаденията в целта 

и броят на хванатите преди падането на земята топки. Подобрението се 

фиксира. 



СТРЕЛБА В КОША – отблизо с една крачка и тръгване от място. Всеки 

занимаващ се изпълнява по пет опита; занимаващите се не трябва да бъдат 

по-малко от 18. Подобрението за 8-9 годишните трябва да бъде около 10%. 

СКОК  НА  ДЪЛЖИНА  ОТ  МЯСТО С ДВА КРАКА – средно подобрение за 7-

годишните – 25%, за 9-годишните – 20%.   

   СКОК НА ВИСОЧИНА ОТ МЯСТО – средно подобрение за 8 – годишните – 25%, 

за 9 –годишните – 15%.                                                                                                                                    

ХВЪРЛЯНЕ НА ПЛЪТНА ТОКА (най-леката)  2 кг. С ДВЕ РЪЦЕ НАД ГЛАВАТА 

НАПРЕД . Средно подобрение за 8-год. – 30%, за 9-год. – 20%. 

БЯГАНЕ 20м ОТ ПРАВ СТАРТ по звуков сигнал – средно годишно подобрение за 

8-годишните – 10%, за 9-годишните – 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          11-12 годишни 

 

ЗАДАЧИ 

 

Участието в групата да бъде необходимост и гордост за включените. Да бъде 

затвърдено и усъвършенствано правилното бягане при промяна на скоростта и 

посоката; скачане – двустранно от различни изходни положения; хвърляне; 

стартиране от различни изходни положения; спиране. Да бъде овладяно 

правилното изпълнение на основните игрови сръчности с топка – водене; 

ловене и подаване; стрелба в движение; в съчетания при групово атакуване на 

коша, без противодействие; да бъде овладяна стрелбата в коша от място при 

облекчени условия. 

Децата да бъдат запознати с правилните индивидуални действия в нападение 

– основни сръчности с топка и без топка, и в защита – стоеж, позиция, 

придвижване, отнемане на топката. Да бъдат запознати с основните 

изисквания към играчите на трите поста ( тилов, флангови и център) в 

нападение и действията им на игрището. 

 

               ОРГАНИЗАЦИОННИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 



    СЪОРЪЖЕНИЯ: 

 

1. Баскетболни конструкции 

2. Топки баскетболни №6 

3. Плътни топки – средни по тежина 

4. Въжета за скачане 

5. Сандъци за скачане 

6. Шведска стена 

 

Осигурено място за занимания три или четири пъти седмично, сравнително 

равномерно разпределени, при твърд седмичен график. 

           Брой на занимаващи се  - от 20 до 22 в група. 

           Групата провежда годишно от 120 до 160 занимания ( включително 

състезанията). 

           За занимаващите се в тази възраст няма годишна периодизация. Ваканцията, 

времето, в което групата не води занимания, е два месеца. Единият е през зимния, а 

другият – през летния период. 

          За тази възраст се организират и провеждат от 20 до 25 състезания годишно ( по 

правилата на съответната възраст). Ежеседмично, изключвайки ваканциите, се 

провеждат по три или четири занимания с цялата група. Групата трябва да има от 196 

до 250 часа занимания. От тези часове 16 се отделят за теория. 

           За практични занимания часовете са от 180 до 240. Продължителността на едно 

практическо занимание, изключвайки състезанията, се разпределя така: 

- За основни игрови сръчности се отделят 40% от продължителността на 

заниманието – 36 мин. основните сръчности се овладяват с упражнения без 

непосредствено противодействие. За групата основни са: правилното 

изпълнени на естествените движения – бягане, скачане, хвърляне, при 

утежнени условия за тръгване, спиране, промяна на направлението; 

усъвършенстването на координационните способности; овладяване 

комплекси от основните игрови похвати без и със топка при атака на коша; 

стрелба в коша от място, а при възможност и с отскок. Всичко изброено да 

съдейства за подобряване на двигателните качества. 

- За игра в нападение и защита (едновременно) се отделят 50% от 

продължителността на заниманието – 45 мин. играта в нападение и защита 

се усъвършенства чрез баскетболна игра (с противодействие). 

От игрите основна е двустранната. За овладяване на правилни индивидуални 

действия в нападение и защита през втората година на занимания с тази 

група се отделя време за игра 1 на 1 и 2 на 1. 

- 10% от времетраенето на всяко занимание (9 мин.) е на разположение на 

треньора на групата. 

  



 

          ТРЕНИРОВЪЧНИ  СРЕДСТВА 

 

1. За затвърдяване и усъвършенстване на правилното бягане, скачане и 

хвърляне. Разнообразни средства в различни съчетания. За предпочитане 

е голяма част от упражненията да се дават като щафетни и състезателни 

игри  с баскетболни , плътни топки, въженца и столче за скачане. При 

подскоци да се използва кече. За основните сръчности без топка и 

гъвкавости на шведска стена се отделят 30% - 11 мин., от времето за 

основни сръчности във всички занимания. 

2. За правилното овладяване на основните сръчности с топка, без стрелба 

от място, да се подберат от 3 до 6 упражнения, включващи съчетания от 

тези елементи при изпълнения по двама и трима. За тяхното прилагане 

се отделя 40% - 14 мин., от времето за основни сръчности. 

3. За овладяване стрелбата от място ( с подавач) се отделят 30% - 11 мин., от 

времето за основни сръчности. 

4. За запознаване с правилните индивидуални действия в нападение и 

защита освен теоретично изясняване се дава игра 1 на 2, 2 на 1 при 

ограничено и пълно противодействие. Тези игри обхващат 20% - 9 мин., 

от времетраенето на игрите във всички занимания. 

5. За усъвършенстване на игровите действия двустранна игра 5 на 5 

продължава да бъде основно тренировъчно средство. За прилагането и 

се използват 80% - 36 мин., от времето, отделено за игра в нападение и 

защита. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 

       И в тази група игровият състезателен метод трябва да има предимство, но 

взискателността по изпълнението значително се повишава. Редуването на игри и 

щафети с повторения при обучението се препоръчва. Сръчностите с топка се прилагат 

изключително в движение или последвани от разнообразни упражнения с 

придвижване. Добрите резултати се определят от взискателността към изпълнителите.  

  И в тази група основно изискване е правилното, свободно естествено изпълнение. 

Спиранията при двустранната игра нямат особено положително въздействие, но 

пропуските не трябва да се отминават. Възпитателните задачи и тези за психологическо 

въздействие трябва да се имат предвид при прилагане на всяко тренировъчно 

средство. 

 

                          КОНТРОЛНИ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 



1. Провеждане на 15-минутна двустранна игра за всеки от групата. Оценяващият 

посочва и записва за отчет и контрол положителните и слабите  страни в 

подготовката на занимаващите се. 

2. Провеждане на теоретичен и практичен изпит върху правилното изпълнение на 

основните сръчности. 

3. Изпълнение на контролни упражнения за: 

ВОДЕНЕ – двукратно обхождане на 5 стойки, наредени в една линия на два метра 

една от друга. Старт-финал първата стойка. Пробягва се с водене, зигзагообразно, 

отиване и връщане. При изпускане на топката се дава втори опит след минаване 

на цялата група, като пропуските се отбелязват. Подобрението е средно 5% на 

година. 

СТРЕЛБА В КОША – в движение след подаване от треньор. Всеки занимаващ се 

изпълнява по пет опита. За групата се отчитат попаденията и се изчислява 

процентът. Занимаващите се не трябва да бъдат по малко от 17. Подобрението е 

средно 10% на година. 

СКОК НА ВИСОЧИНА ОТ МЯСТО – изпълнява се на стена и  едната ръка се вдигне 

на горе и треньор отбележи горния край на пръстите и след това състезателят 

отскача и трябва да докосне най-високата точка от неговите възможности. След 

това се измерва разстоянието между двете бележки. Средно подобрение за 

година 6%. 

Хвърляне на плътна топка с ДВЕ РЪЦЕ НАД ГЛАВА. Средно подобрение за година 

12%. 

БЯГАНЕ 20м ОТ ПРАВ СТАРТ по звуков сигнал. Средно подобрение за година 5%. 

 

 

                                    13-14 год.  МОМЧЕТА  и  МОМИЧЕТА 

 

    ЗАДАЧИ 

 

  Към баскетболното усъвършенстване да има положително отношение и активно 

самостоятелно участие. 

1. Да бъдат овладени правилно и изпълнени свободно основните баскетболни 

сръчности в нападение и защита при по-голяма скорост на придвижване и в 

съчетание с лъжливи движения. 

2. Да бъде овладяна правилно стрелбата в коша с отскок или от място. 

3. Да бъдат запознати с правилно изпълнявани активни групови взаимодействия 

между двама и трима играчи в нападение и защита при облекчено 

противодействие. 

4. Да бъде създадена определена организация при един от вариантите лична 

защита (нормална, пресираща, сгъстена, преса с взаимодействие), блокиране 

за овладяване под коша. 

5. Да бъде създадена определена организация при провеждане на бързи атаки, 

включваща овладяването на топката под коша, първо подаване, бързо 

придвижване завършването на двама нападатели срещу един защитник. 



6. Да бъде създадена определена организация при игра в нападение срещу 

организирана лична защита, включваща изходни положения, разиграване на 

топката, две взаимодействия с придвижване (пресечки), борба под коша. 

 

               ОРГАНИЗАЦИОННИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 

Съоръжения 

 

1. Баскетболни конструкции – височина 280 см. 

2. Баскетболни топки 20 бр. №6 

3. Плътни топки леки, средни и тежки. 

4. Гирички – средни и тежки. 

5. Въжета за скачане 

6. Сандъци за скачане 

7. Шведска стена 

8. Стойки 

9. Стари тенис-топки 

Осигурено място за занимания четири или пет пъти седмично, 

сравнително равномерно разпределени при твърд седмичен график. За 

индивидуалното занимание на групи от по четири момчета (момичета) са 

необходими четири часа. Брой занимаващи се – от 18 до 20 в група. 

Групата провежда 170 до 210 годишно занимания (вкл. състезанията). 

На момчета и момичета подготвителния период е най-малко 4 месеца. 

Състезателният период има продължителност най-малко 6 месеца. 

Преходният период е 10 дни. Ваканцията има продължителност 45 дни 

през летния период. За отбора се провеждат най-много 20-25 състезания 

годишно (по правилника на съответната възраст). Състезанията са по 

спортния календар за тази възраст, а също и контроли. Ежеседмично, 

изключвайки ваканцията, се провеждат по четири или пет занимания. Три 

или четири от тях са с цялата група, а едно- индивидуално по четири 

момчета и момичета. След най-много три поредни състезания трябва да 

има почивен ден. Отборът трябва да има годишно 320 до 385 часа 

занимания. От тези часове 30-35 са за теория. За практически занимания са 

определени 290-350 часа. Продължителността на едно отборно практично 

занимание е 105 минути, а индивидуалните – 45 минути. Процентното 

отношение на времето за всяко практично занимание, изключвайки 

състезанията, се разпределят така: 

- За основни и специализирани игрови сръчности се отделят 30% - 31 минути, 

от продължителността на заниманието. Основни и специализирани 

сръчности за групата са игровите похвати без и със топка в нападение и 

защита, с правилно свободно изпълнение на упражнения и при по-голяма 

скорост на изпълнение и придвижване. 

- За игра в нападение се отделят 30% - 31 мин, от продължителността на всяко 

занимание. При тази игра 15% - 5 минути от времето за нападение се отделят 



за индивидуални действия, 40% - 12 минути за групови взаимодействия и 

45% - 14 минути, за отборна подготовка в нападение. 

- За игра в защита се отделят 20% - 21минути, от продължителността на всяко 

занимание. Индивидуалната защита се упражнява в 30% - 6 минути, от 

времетраенето, отделено за защита. За отборът груповите взаимодействия в 

защита отнемат 40% - 8 минути, от времето, отделено за защита. Отборните 

взаимодействия заемат 30% - 6 минути, от времето на играта в защита. 

- 20% -21 минути, от времетраенето на всяка тренировка се използва 

съобразно разбиранията на треньора. 

 

                                    ТРЕНИРОВЪЧНИ  СРЕДСТВА 

 

1. За овладяване на правилно и свободно изпълнение на основните баскетболни 

сръчности в нападение и защита в съчетание с лъжливи движения: баскетболни 

упражнения с топка и без противодействие за стрелбата в движение 

(отблизо),ловене и подаване в движение с една ръка от въздуха гръдно, водене 

(без зрителен контрол), овладяване на топката под коша, съчетано с лъжливи 

движения; упражненията, свързани с тактиката в нападение -3 та, 5 та и 6 та задача; 

упражнения за придвижване в защита в баскетболен стоеж; упражненията, 

свързани с 3 та и 4 та задача; 

Силови упражнения със собственото тегло, с партньори, с плътни топки, 

гирички и др.; утежненията не са големи и упражненията подобряват и 

силовата издръжливост, най-удобно за баскетболната подготовка е да 

се дават в комплекс; 

Упражнения за бързина (без и със топка и други уреди);стартове-

спирания по зрителен и звуков сигнал; скачане с въжета. 

 Гъвкавости, изпълнявани на място и в движения, с партньор на шведска 

стена. 

 Отскок на място и в движение без и със малки утежнения, серйини 

подскоци на столчетата. 

 Съотношението на времето, отделено за отделните упражнения е 

приблизително следното: 

                 За баскетболни упражнения в нападение 40% (35-42 часа) от 

времето за основни сръчности (зад. 1-ва и 2-ра); 

                 За защита – 10% (9-10 часа); 

                 За сила – 8-10% (9-10 часа); 

                 За бързина – 5% (5 часа); 

                 За гъвкавост – 8-10% (9-10 часа); 

                 За скокливост по преценка, свързани и с други упражнения, но не 

повече от 5% (5 часа). 

2. За овладяване на правилна стрелба с отскок, от място и наказателен удар. 



Упражнения за стрелба от разстояние 2-5 м. За тях се отделят 25% (22-25 

часа) от времето за основни сръчности (зад. 1 –ва и 2-ра). 

3. За запознаване с правилно изпълнявани активни групови взаимодействия в 

нападение и защита. Повтарят се игри за усъвършенстване на индивидуални 

действия 1 на 1. Избират се групови игри 3 на 2, 3 на 3, и 1 на 2 с облекчено и пълно 

противодействие. За тези игри се отделят 25% от времето за нападение (22-25 часа 

– задачи 3-та, 5-та и 6-та) и защита (14-17 часа – задачи 3-та и 4- та). 

4. За създаване на определена организация при един от вариантите лична защита. 

Учебна игра на един кош; за нея се отделят 75% (43-53 ч.) от времето за игра в 

защита. 

5. За създаване на определена организация при един от вариантите на бърза атака и 

контраатака. 

Групови игри 3 на 1, 4 на 2 за провеждане на бързи атаки. За тях се 

отделят 10% ( 9-10 ч.) от времето за нападение (задачи 3-та, 5-та и 6-та). 

6. За създаване на определена организация при игра в нападение (за непосредствена 

атака на коша) срещу лична защита. 

Групови игри 3 на 2, 4 на 3, 3 на 4 и 4 на 4 на един кош с ограничено и 

пълно противодействие. Учебна игра на един кош при лична защита.  

За груповите игри се отделят 20% ( 12-14 часа), а за учебна игра – 45% 

(26-32 часа) от времето за нападение (задачи 3-та, 5-та и 6-та). 

7. На разположение на треньора остава време от 58-70 часа, в което той може да 

прилага тренировъчни средства по определените в програмата задачи или за други, 

избрани от него, без да спазва задължителни съотношения. 

 

                                     МЕТОДИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

      Отборът започва подготовка за участие в спортния календар. Това участие и 

класирането в него не е най-важното при баскетболното обучение в тази възраст. 

Овладяването на сръчностите, работата за индивидуални действия, групови и отборни 

взаимодействия на започващата специализация по игрови постове не трябва да се 

нарушава, не трябва да се ограничава за сметка на постигане на успех в състезанията. 

Направените пропуски при обучението в тази възраст решително забавят, тормозят 

израстването на добрите баскетболисти и баскетболистки, което проличава ясно в 

следващите възрастови групи и може трудно да се компенсира с много усилия. В тази 

възрастова група се явява задължително провеждането на едно индивидуално 

тренировъчно занимание седмично.  

   В тази възрастова група започва постепенно все по-пълно да се използва теоретично 

изясняване на предстоящата тренировъчно-състезателна дейност, с което се създават 

възможности за по-съзнателно творческо участие в заниманията. Взискателността за 

правилното, точно изпълнение е основно изискване. В никакъв случай не трябва да се 

допуска за сметка на скоростното изпълнение (например в състезателна обстановка, 

щафетна, решаваща игра) да се нарушава правилното изпълнение на игровите 

сръчности. 



   Игровите сръчности трябва да се усъвършенстват в съчетание с други, а не 

самостоятелно. При изпълнение едно упражнение от сръчности трябва да се изисква 

по изпълнението на всичко, а не само по отношение на някоя съставна част. Например 

при обучението в стрелба от място овладяването на топката и подаването й от този, 

който подава на стрелящия, е част от упражнението и към него трябва да има 

взискателност. 

   При решаване на всички задачи на подготовката треньорът трябва да разграничава 

правилното от неправилното и тактично да го посочва на занимаващите се. При 

изпълнение на всяко упражнение или игра пред баскетболистите трябва да има 

поставени изисквания, постижими със значителни усилия. Често те трябва да бъдат 

допълнително индивидуално поставени по време на изпълнението. Никога не трябва 

да се допускат формални повторения даже и от най-напредналите от отбора. Този 

въпрос е важен на само за ефективността на подготовката, но има и решително 

спортно и общо-възпитателно значение.  

   Важно значение за ефективността при изучаване на отборните задачи има спазването 

на следната последователност; 

1. Теоретично изясняване и онагледяване на практическата стойност на отборната 

задача в състезателната игра. 

2. Издържано от методическа гледна точка разчленяване на изискванията за 

необходимите сръчности, индивидуални действия и взаимодействия за 

изпълнение на задачата. 

3. Правилно теоретично изясняване на тези изисквания, които ще се разрешават при 

непосредствено изпълнение на определено упражнение или игра. 

4. Практическо изпълнение на упражнението (игра) с постепенно посочване на 

основните, решителни за ефективното изпълнение ориентири и поправяне първо 

на главните, след това на основните индивидуални, а по-късно и на важни за 

добро овладяване, често считани дребни индивидуални неточности. 

5. Съчетание на усвоените съставки на отборната задача в усложняваща се 

обстановка. Съпътства се със спиране и изясняване на основното и стимулиране на 

решителността, инициативата, творчеството при практическото реализиране на 

изучаваното. 

6. Изпълнение при обстановка, приближена до тази по време за състезание. При 

забелязване на слабости и пропуски се препоръчва временно връщане към някоя 

от по-предните фази. Прибързаното преминаване от една в друга степен на 

практическо упражнение, преди преходният материал да е добре усвоен, 

форсирането на обучението, не може да даде практически резултат, води до 

обезверяване и затормозяване на обучаващите се и по други отборни задачи. За 

посочваните групи тренировъчни средства е методически издържано следното: 

    Баскетболни упражнения без противодействие с топка и без топка се включват 

във всяко отборно и индивидуално занимание. Най-малко 14-15 мин от 

продължителността на всяко отборно занимание и значително по-голяма част от 

индивидуалните занимания се отделят за такива упражнения. 



    Силовите упражнения могат да се прилагат в продължение на целия сезон 

(година), изключвайки турнирните състезания, в комплекс два пъти седмично по 7-

8 мин с повишаващо се натоварване (тежест, брой, повторения, скорост и точност 

на изпълнението) или по-концентрирано в подготвителния период, но не в 

самостоятелни силови занимания, като за поддържане на достигнатото в 

следващите занимания поне в едно седмично занимание трябва да се включат 

някои от вече прилаганите силови упражнения.  

     Упражнения за бързина се включват в почти всяко занимание за кратко време. 

Състезателния метод е добър, но не трябва да бъде единствен, защото често 

сковава движенията и пречи на свободното, правилно изпълнение, от което се 

гарантира скоростта. Ежедневното прилагане на силови упражнения като домашни 

задачи дава отлични резултати, особено когато е съчетано с гъвкавости. 

    Упражненията за стрелба от разстояние с отскок или от място и изпълнението на 

наказателни удари се дават организирано през целия сезон в отборните и в 

индивидуалните занимания. За тях се падат средно 8-9 мин в отборните 

занимания.  

   За запознаването с правилно изпълнявани активни групови взаимодействия се 

работи през подготвителния период от неговото начало. Постигнатото в тази 

насока става основа за организиране на играта в отделните фази ( другите 

тактически задачи). За решаване задачите за организиране на играта в защита (4-та 

задача), преход от защита в нападение ( 5-та) и нападение (6-та0 да се отделя 

време последователно. Например два месеца основно за играта в защита, след 

това време за прехода (бързите атаки и контраатаки) и след това за нападението. 

Това разпределение дава възможност да се работи по-концентрирано и ефективно 

и да има системност и последователност при овладяването. Поддържането на 

заученото става по време на учебната индивидуална, групова и отборна игра.  

  Всяко занимание да започва с теория 5-10 мин, в която се свързва постигнатото с 

предстоящите задачи. Това време, използвано целенасочено и конкретно, 

повишава решително активността, съзнателността, а от там и ефективността на 

трениращите.  

   В края на заключителната част на тренировката накратко се оценяват резултатите 

от тренировката, правят се, ако това е в интерес на работата, персонални похвали 

и забележки. 

 

                КОНТРОЛНИ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Класирането в официално провеждани състезания за баскетболистите и 

баскетболистките в тази възраст се извършва според резултатите, получени на 

състезателния терен, ръста на включените в отбора и резултатите от 

изпълнението на контролните упражнения.  Оценките и контролните 

упражнения се определят от федерацията по баскетбол. Събирането на 

отборни игрови показатели при участие в състезания допълва картината на 

постигнатото с положителните и слаби негови страни. На треньора са нужни 

поне броят на стрелбата от близо, средно и далечно разстояние, броят на 



грешките и личните нарушения, резултатите от овладяването на топката под 

коша в защита и нападение, броят на бързите атаки. 

2. Ежегодно при завършване на сезона се извършва изпит с теоретико-показна 

насоченост на всеки от баскетболистите и баскетболистките върху учебно-

тренировъчния материал, усвояван от отбора през миналия сезон. 

Оценяването се извършва по шестобалната система. Изпитът се ръководи от ст. 

треньора, методиста с участието и на треньора на отбора. 

3. Изпълнение на следните контролни упражнения за: 

БЯГАНЕ – пробягване на две обиколки по зигзагообразно затворена линия 

между 8 стойки наредени на баскетболното игрище с нормални размери за 

възрастите. Измерва се постижението с точност до 0,1 сек от старт-финална 

линия. Подобрението за година при 13-годишните момчета е средно 10-15%; 

 

ВОДЕНЕ – същото упражнение като това бягане. Пробягването се извършва с 

водене на топката. Измерването се извършва по същия начин както при 

упражнението за бягане. Оценява се разликата между времето за пробягване 

без и времето за пробягване с водене. В края на първата година в отбора (за 

13-годишните) разликата е средно 6-7 сек за момчетата и момичетата. Във 

втората година (14-годишните) разликата се намалява; 

 СКОК НА  ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО С ДВА КРАКА. Непрекъснато подобрение на 

резултатите. 

 ОТСКОК  НА  ВИСОЧИНА  В ДВИЖЕНИЕ  ОТ СИЛЕН И СЛАБ  КРАК. Измерва се 

максималната височина, която изпълнителят достига при основен стоеж и 

вдигната ръка. След това с тебешир или маркер в съответната ръка се отскача 

със стремеж за достигане максимална височина на определеното място, 

където с маркера се оставя белег. Тази височина се измерва. Разликата между 

двете величини в сантиметри дава отскока. Средният годишен прираст при 

отскока в движение е 5-8% за момчета, а за момичета е 5-6%. 

 СТРЕЛБА С ОТСКОК (от място). Разстоянието е 4 м от коша и се ограничава от 

дъга с такъв радиус. Всеки изпълнител си избира място и го очертава. 

Изпълняват се две серии по 10 удара, като топката се подава от съиграч. 

Отчитат се за всяка серия попаденията. Средно годишно подобрение е около 

25-30%. За правилното разпределение, баланс и ориентиране на терена за 

игра. Упражнение по петици за подаване на топката и задминаване, на които 

се подали, при петкратна последователна атака на противоположния кош. 

Проследява се дали упражнението се провежда свободно и гладко. При 

спазване на тези изисквания и реализиране 5 пъти се оценява с отличен, за 4 –

пъти – с отличен 5,50, за 3 пъти с мн. добър 5, за 2 пъти – с 4, а за 1 път с 3.  

Оценката на не спазилите изискванията на упражнението е лош, а спазилите 

упражнението, но не реализирали нито един кош – слаб (2). 

  СТАРТИРАНЕ – СПИРАНЕ, ПРОМЯНА ПОСОКАТА НА ПРИДВИЖВАНЕ. Пробягва 

се състезателно разстоянието от наказателната до крайната линия напред и 

обратно –назад, непрекъснато 4 пъти около 48-50м. стартът е прав по звуков 

сигнал. За правилно се счита изпълнение, при което при промяна на посоката 



се стъпва вън от полето за 3 сек. Измерва се времето с точност до 0,1 сек от 

звуковия сигнал до пресичане на старт-финалната линия. Препоръчва се 

изпълнение по двама. Едногодишното подобряване е 15%. Контролните 

упражнения се провеждат в началото и в края на подготвителния и в средата и 

в края на състезателния период (всичко четири пъти в сезона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            КАДЕТИ  И  КАДЕТКИ  15-16 годишни 

 

 

Занимаващите се да имат необходимите познания и навик за самостоятелно 

усъвършенстване на основните игрови сръчности.  

1. Да бъде овладяно и усъвършенствано свободно, резултатно изпълнение на 

баскетболните похвати в защита и нападение, съчетано с лъжливи движения, 

изпълнявани без противодействие, при утежнени условия. Да бъде 

усъвършенствана стрелбата с отскок от място и наказателен удар. Занимаващите се 

да бъдат запознати с правилното поставяне на заслон на играч без топка и 

противодействието срещу него. 

2. Да бъдат усъвършенствани активните групови взаимодействия между двама и 

трима съиграчи при нападение и защита, включително борбата за овладяване на 

топката под коша при използване и противодействие на заслони. 

3. Да бъде целенасочено усъвършенствана организацията при един от вариантите 

лична защита. Спортистите да се запознаят и с варианта преса или друг вариант, ако 

пресата е основна. 

4. Да бъде усъвършенствана организацията при провеждането на бързи атаки, 

включваща играта в средата на терена и завършване на трима нападатели срещу 

двама защитника. 

5. Да бъдат запознати с определена организация при противодействие срещу бързи 

атаки, включваща известна специализация в действията на играчите. 

6. Да бъде усъвършенствана определена организация на играта в нападение срещу 

организирана лична защита, включваща и използването на две взаимодействия със 

заслон. 

 

 

                ОРГАНИЗАЦИОННИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 

Съоръжения 

 



1. Баскетболни конструкции                                 -височина 305см. 

2. Топки – баскетболни   №7 

3. Плътни топки – леки, средни и тежки  по 12бр. 

4. Гирички – леки, средни и тежки по 12 чф. 

5. Щанга тренировъчна с тежести 50кг. – 2  комплекта 

6. Въжета за скачане           - 12 бр. 

7. Сандъци за скачане         - 3 бр. 

8. Шведска стена                  - 4 бр. 

9. Стари тенис топки            - 18 бр. 

10. Стойки (конуси) 

Осигурено място за занимания пет или шест пъти седмично, 

сравнително равномерно разпределени, при твърд седмичен график. За 

индивидуални занимания два пъти седмично при групи от 4-5 

състезатели са необходими два пъти по четири часа седмично. 

Брой на занимаващите се от 16 до 18 в отбор. 

Отборът провежда годишно от 220 до 260 занимания вкл. състезанията. 

За кадетите и кадетките подготвителния период е 4 месеца. 

Състезателният период има продължителност най-много 7 месеца. 

Преходния период е 10 дни. Отборът има ваканция от 30 дни през 

летния период. За отборът се провеждат 30-35 състезания годишно (по 

правилника на съответната възраст). Състезанията са по спортния 

календар за тази възраст, а също и контроли. Препоръчва се 

ограничаване на състезателно участие в други спортове.  

Ежеседмично, изключвайки ваканцията, се провеждат по пет или шест 

занимания. Три или четири от тях са с целият отбор а две – 

индивидуализирани, на групи от четири-пет състезателя. 

Отборът трябва да има годишно 420 до 510 часа занимания. От тези 

часове 60-70 са теория. За практически занимания са определени от 360 

до 440 часа годишно. 

Продължителността на едно отборно занимание по практика е 120 мин, 

а индивидуалните – 60 мин. 

- За основни и специализирани игрови сръчности се отделят 25% - 30 минути 

от продължителността на заниманието. Основни специализирани сръчности 

за отбора са комбинации от похвати без и със топка в нападение и защита, с 

правилно и свободно изпълнение при висока скорост и точност и съчетани с 

лъжливи действия. Подобряването на физическите качества е също в тази 

част. 

- За игра в нападение се отделят 30% - 36 минути от продължителността на 

всяко занимание. 15% - 9 минути от това време за нападение, се отделят за 

индивидуални действия, 30% - 11 минути за групови взаимодействия и 45% - 

16 минути за отборна подготовка. 

- За игра в защита се отделят 25% - 30 минути, от продължителността на 

заниманието. Индивидуалната защита се упражнява в 25% - 7 мин от това 



време, за групови взаимодействия се отделят 30% - 9 мин, а за отборна 

подготовка в защита – 45% - 14 мин от времето. 

- 20% -24 мин, от времетраенето на всяка тренировка се използва съобразно 

разбиранията на треньора. 

 

 

                  ТРЕНИРОВЪЧНИ   СРЕДСТВА 

 

По отношение на тренировъчните средства за кадети и кадетки в сравнение 

на момчета и момичета считаме неправилно решителното им цялостно 

подменяне. Известно разширяване трябва да има във връзка с разширяване 

на задачите пред отбора, но основни трябва да бъдат значителна част от 

упражненията и игрите за момчета и момичета. Съществена разлика при 

използване на тези средства трябва да представляват повишените 

изисквания за правилност, точност, скорост и изненада.  

1. За овладяване и усъвършенстване на правилното и резултатно изпълнение на 

баскетболните сръчности в нападение и защита, съчетано с лъжливи действия. 

Баскетболни упражнения с топка без противодействие за стрелба в коша 

в движение (отблизо), ловене и подаване в движение предимно с една 

ръка, подаване в движение от място от въздуха; водене с резки промени 

на темпото, височината на дрибъла, посоката на придвижване, водеща 

ръка; стрелба от въздуха (добавка). С изброените упражнения се 

извършва техническото и физическото усъвършенстване на 

баскетболистките и баскетболистите. Тези упражнения се подбират и 

изпълняват така, че да усъвършенстват специалните качества, 

необходими за резултатното изпълнение на организацията (тактика) в 

играта при нападение.                                                                            

Упражнения за овладяване и усъвършенстване на придвижване в защита, 

свързани със задачите на организацията на играта в защита. 

           Силови упражнения със собствено тегло, с гирички, с партньор, с плътни 

топки, с щанга и др. най-удобно за баскетболната подготовка е да се дават в 

комплекс. 

   Упражнения за бързина (без и със топка и други уреди). Стартове, спирания 

по зрителен и звуков сигнал, скачане на въже. Отскоци на място и в движение 

от различно изходно положение. Може да се изпълняват без и със утежнения 

до 25 кг. Серийни подскоци на столчета също се препоръчват. 

     Гъвкавости, изпълнявани на място и в движение, с партньор, на шведска 

стена и др. съотношението на времето, отделено за отделните групи средства, 

е приблизително следното; 

- За баскетболни упражнения в нападение 25% (23-28 часа) от времето за 

основни сръчности (задачи 1-ва и 2-ра). 

- За защита – 10% (9-10 часа).  

- За сила, бързина, гъвкавост и скокливост  - общо 30% (27-33 часа), като 

разпределението е според нуждите, преценени от треньора. 



2. За усъвършенстване на стрелбата в коша с отскок и от място, наказателен удар, до 

вкарване на топката, заслон на играч със и без топка на място. 

3. За запознаване с правилното изпълнявани активни групови взаимодействия в 

нападение и защита. Повтаря се правилното действие при игра 1 на 1 на 

защитника и нападателя.  

               Подбират се групови игри 4 на 4 и 3 на 3 с ограничено и пълно 

противодействие. За индивидуалните действия и груповите игри се отделят по 25% от 

времето за нападение (30-34 часа – зад. 3-та, 6-та и 7-ма) и от времето за защита(23- 28 

часа – зад. 3-та, 4-та и 5-та). 

4. За целенасочено усъвършенстване на организацията при изучавания вариант 

лична защита. 

 

Индивидуални действия 1 на 1 

Групова игра на един кош. 

За тези средства се отделят 50% (45-50 часа) от времето за игра я защита 

(зад. 3-та, 4-та и 5-та). 

5. За запознаване с варианта пресираща защита и определено противодействие 

срещу бързи атаки. Учебна игра на два коша. За нея определяме 25% (13-22 часа) 

от времето за игра в защита (зад. 3-та, 4-та и 5-та). 

6. За усъвършенстване определената организация при провеждане на бързи атаки. 

Групови игри 3 на 2, 4 на 3, 5 на 4 за провеждане на бързи атаки и контраатаки. 

Учебна игра на два коша със стимулиране и изискване за провеждане на бързи 

атаки и контраатаки. За тези игри се отделят 25% (30-34 часа) от времето за игра в 

нападение (зад.3-та, 6-та, 7-ма). 

7. За усъвършенстване и обогатяване на определената организация на играта в 

нападение за непосредствена атака на коша. Групови игри 2 на 1, 3 на 2, 4 на 3 при 

краткотрайна атака на коша (завършване на бързи атаки). Групови игри 2 на 2, 3 на 

3, 4 на 4 на един кош със заслони. Учебна игра на един кош. За груповите игри се 

определят 20% (36-43 часа) от времето за игра в нападение (зад. 3-та, 6-та и 7-ма). 

 

 

    МЕТОДИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 

В отбора продължава и се задълбочава специализацията на играчите. 

Участието и класирането в състезанията не е единствен показател за 

издържана тренировъчна работа. Целенасоченото усъвършенстване на 

игровите похвати, индивидуалните действия, груповите и отборните 

взаимодействия е важна задача и качественото й  разрешаване осигурява 

високи бъдещи резултати. Преследването на прибързани успехи в 

състезания за сметка на планомерно по-широко усъвършенстване 

довежда до ограничаване на бъдещите спортно-състезателни 

възможности.  



                   В тази възраст двукратно провежданите в седмица индивидуалните 

занимания имат значение за оформяне на баскетболисти и баскетболистки от висока 

класа. В тези занимания започват да се решават задачите за приучаване към 

самостоятелен упорит труд, специализирането и индивидуалната подготовка. 

Значението на посоченото се определя от факта, че понастоящем един отбор при 

възрастните може да се комплектува, само ако играчите притежават високо 

майсторство на основата на известна специализация и индивидуализация в игровите 

действия. 

         На специализираните тренировъчни средства за развиване на физически качества, 

а също и на техническите похвати, прилагани с такава насоченост, може да се отделя 

повече време и взискателност. Периодичното повишаване на изискванията при 

изпълнението им е методически необходимост. 

        Подчертаваме значението на: възпитаващата взискателност; доброто, подробно 

теоретично и нагледно изясняване на изучаваното; точното, правилно изпълнение, 

което е твърде важно при тренирането; в никакъв случай то не трябва да се подценява 

при скоростното или състезателното изпълнение за точност на баскетболните похвати. 

Игровите сръчности трябва да се усъвършенстват предимно в предварително добре 

обмислени упражнения, а не самостоятелно. Грешките и слабостите да се посочват 

веднага, но с внимание и такт; 

  Поставяните пред баскетболистите и баскетболистките задачи да бъдат изпълними, 

но само с труд и усилие. Големи са възможностите на треньора в тази насока и за 

индивидуалните изисквания. Винаги трябва да се спазва правилото, че от тези, които 

могат повече, треньорът трябва да иска повече. 

  Последователността при организиране играта в някои от фазите й е следната: 

теоретично изясняване и онагледяване на практическата стойност на цялата задача; 

обмислено разчленяване на изискванията и необходимите сръчности (похвати, 

физически качества), индивидуални действия и взаимодействия; кратко, точно и ясно 

изясняване на конкретните изисквания към непосредственото практическо изпълнение 

със спазване на последователност и повишаваща се взискателност; практическо 

повторение в условия, подходящи за разрешаване на поставената част от задачата; 

поправяне на допусканите грешки; съчетаване и постепенно усложняване на 

обстановката и противодействието; изпълнение при обстановка, приближена до тази 

по време на състезания; анализ на извършеното.  

  Някои от посочените етапи в зависимост от поставените задачи, от задълбочеността, с 

която се изучават, и от разполагаемото време могат да се прескочат или слеят.  

   Прибързаното преминаване от един в друг етап на практическо разрешаване на 

дадена задача, преди преходния материал да е добре усвоен забавя достигането на 

практически възможните резултати и има неблагоприятни последствия в подготовката 

на отбора. 

 



                      КОНТРОЛНИ    ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Класирането в календарните състезания по баскетбол за тази възраст като факт 

не изяснява причините за успеха на даден отбор. Събирането на показатели от 

играта в състезания допълва и изяснява картината на постигнатото с 

положителните слабите негови страни. На треньора са нужни поне броят на 

стрелбата от близко, от средно и далечно разстояние от коша, броят на 

допуснатите грешки и извършените лични нарушения, резултатът (%) от 

овладяването на топката под коша в защита и в нападение, броят на бързите 

атаки в сравнение с останалите. 

2. Ежегодно при завършване на спортния сезон се извършва изпит с теоретико-

показна насоченост за всеки от баскетболистите и баскетболистките върху 

учебния материал, усвояван от отбора през миналия сезон. Оценяването се 

извършва по шестобалната система. Изпитът се ръководи от методиста с 

участието на треньора на отбора. 

3. Изпълнение на следните контролни упражнения за: 

БЯГАНЕ – същото упражнение описано в контролните показатели за момчета 

(момичета). Подобрението за годината при 15-годишните е средно 5%. 

ВОДЕНЕ – същото упражнение, описано в контролните показатели за момчета 

(момичета). Резултатите зависят и от беговите способности на изпълнителите. 

Приближаването на показателите от изпълнението с водене до тези от бягането 

показва подобрение в скоростното водене на топката. 

СКОК НА ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО С ДВА КРАКА – средно годишно подобрение за 15 

годишните е за момчета 10%, а за момичета – 6%. 

ОТСКОК НА ВИСОЧИНА В ДВИЖЕНИЕ ОТ СИЛНИЯ И СЛАБИЯ КРАК. Упражнението 

е описано в контролните показатели за момчета и момичета. 

СТРЕЛБА С ОТСКОК (от място) – разстоянието е 5м от коша и се ограничава с 

дъга. За високоръстовите – 4м. всеки изпълнител си избира място и го очертава. 

Изпълняват се 5 серии по 10 опита, като топката се подава от съотборник. За 

всяка серия се записват попаденията. Сборът от петте серии определя 

окончателния резултат. В края на годината средното подобрение за момчета и 

момичета е 20%. 

ЗА ПРАВИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ (БАЛАНС) И ОРИЕНТИРАНЕ В ИГРИЩЕТО. 

Упражнението по петици за подаване и задминаване изпълнителя, на който сме 

подали, при осемкратна последователна атака на противоположния кош. 

Проследява се дали упражнението се провежда свободно и гладко. При 

спазване на тези изисквания и реализиране 8 пъти се оценява с отличен (6), за 7 

пъти – с много добър (5), за 6 пъти с добър (4), за 5 пъти – среден (3), за 4 пъти – 

слаб (2) и за по-малко от 4 пъти – лош (1). 

ЗА СТАРТИРАНЕ И СПИРАНЕ, ПРОМЯНА ПОСОКАТА НА ПРИДВИЖВАНЕ. Пробягва 

се състезателно разстоянието от наказателната до крайната линия (бягане 

напред) и обратно (бягане назад с гръб) 4 пълни отивания и връщания (около 

48-50м). стартирането е от прав старт по звуков сигнал. За правилно се счита 



изпълнение, при което при промяна на направлението се стъпва вън от полето 

за 3 сек. Измерва се времето от звуковия сигнал до пресичането на старт-

финалната линия с точност до 0,1 сек. Препоръчва се изпълнение по двама. 

   Контролните упражнения се провеждат в началото и в края на подготвителния 

период и в средата и края на състезателния. 

 

 

 

 

                            ЮНОШИ  И  ДЕВОЙКИ   17-18 годишни 

 

     Да се упражняват системно, индивидуално-специализирано под ръководство и 

самостоятелно за усъвършенстване, като се изхожда от силните и слабите страни на 

всеки поотделно.  

1. Да бъдат усъвършенствани целенасочено необходимите основни сръчности и 

връзки между тях в защита и нападение, изпълнявани без противодействие в 

утежнени условия и при ограничено противодействие. Да бъде 

усъвършенствана стрелбата от място и при условия (похват, придвижване, 

скорост, противодействие), близки до тези при организирана игра. Да бъде 

усъвършенствано използването и противодействието на заслони. 

2. Да бъдат усъвършенствани активни групови взаимодействия при нападение и 

защита с използване противодействие на заслони, включващи и борбата под 

коша. 

3. Да бъдат усъвършенствани целенасочено два варианта лична защита (едната 

преса). Да бъде овладяна една зонова или смесена защита. Да бъде 

организирана борбата за овладяване на топката под собствения кош. 

4. Да бъде усъвършенствана организацията при провеждане на бързи атаки. 

5. Да бъде овладяна определена организация при противодействие срещу бързи 

атаки и контраатаки. 

6. Да бъде усъвършенстван целенасочено един вариант на игра в нападение срещу 

организирана лична защита. Да се запознаят спортистите и с втори вариант за 

игра срещу такава защита. Да бъде овладяна и усъвършенствана определена 

организация за игра в нападение срещу зонова защита, включваща изходни 

положения, придвижвания и взаимодействия. 

7. Да бъдат овладени взаимодействия при възобновяване на играта с вкарване на 

топката отвън, изпълнение на втори наказателен удар, спорна топка. 

 

                 ОРГАНИЗАЦИОННИ   ИЗИСКВАНИЯ 

 

  Съоръжения 

 

1. Баскетболни конструкции   -  височина 305 см. 



2. Баскетболни топки №7 

3. Плътни топки – средни, тежки 

4. Гирички  тежки 

5. Щанга тренировъчна с тежести 

6. Въжета за скачане 

7. Столчета за скачане 

8. Шведска стена 

9. Стари тенис топки 

10. Конуси  

      Осигурено място за занимания шест или седем пъти седмично при твърд седмичен 

график. За индивидуални занимания два пъти седмично на групи по 4 състезатели, за 

тази възраст са необходими два пъти по 4 часа.  

     Броят на занимаващите се от 14 до 16 в отбор. Отборът провежда годишно от 260 до 

300 занимания включително състезанията. Подготвителния период продължава най-

малко 3 месеца, състезателния – най-много 7 месеца, а преходния – 15 дни. Отборът 

има ваканция от 30 дни през летния период. За тази възраст се провеждат 35-45 

състезания годишно. Състезанията са по спортния календар за тази възраст, а също и 

контролни срещи. Препоръчва се да не се участва в състезания по други спортове. 

Ежеседмично, изключвайки ваканцията, се провеждат по 6-7 занимания. Четири-пет от 

тях са с целия отбор, а две – индивидуални на групи по четири състезатели. Отборът 

трябва да има годишно от 550 до 640 часа. За теория се отделят 90-120 часа, а за 

практическо усъвършенстване от 460 до 520 часа.  

  Продължителността на едно отборно занимание е 120 минути, а за индивидуалните – 

60 мин. процентното отношение на времето за всяко практическо занимание без 

състезанията се разпределя така: 

- За основни и специализирани игрови сръчности се отделят 25% - 30 мин от 

продължителността на заниманието. Основни и специализирани сръчности 

за групата са игрови похвати без и със топка в нападение и защита, свързани 

в различни комбинации, правилно и свободно изпълнявани при висока 

скорост на придвижване и действие, с точност и в съчетание с лъжливи 

движения. 

- За игра в нападение се отделят 30% - 36 мин, от времето за заниманието. 

20% - 7 мин, от това време за нападение, е за индивидуални действия, 40% - 

14 мин, за групови взаимодействия, и 40% - 14 мин, за отборно 

усъвършенстване. 

- За игра в защита също се отделят 30% - 36 мин, от продължителността на 

всяко занимание. Индивидуално защитата се упражнява в 20% - 7 мин от 

времето за нея, за групови взаимодействия се отделят 40% - 14 мин, от 

времето за игра в защита. 

- 15% - 18 мин, от времетраенето на всяка тренировка – практика се използват 

съобразно разбиранията на треньора. 

 



        ТРЕНИРОВЪЧНИ   СРЕДСТВА 

          Между тренировъчните средства при кадети и кадетки и тези при юноши и 

девойки трябва да има приемственост. Известно разширяване и съществено по-

високите изисквания при практическото използване на тренировъчните средства 

отличават тези от преходната група. 

1. За целенасочено усъвършенстване на необходимите сръчности и връзки между 

тях, съчетани с лъжливи движения в нападение и защита. Баскетболни 

упражнения с топка, съчетаващи основни сръчности, често прилагани от отбора 

при състезателни игри без противодействие. Упражненията подкрепят и 

усъвършенстват необходимите основни навици за избраната игра в нападение. 

Упражнения, развиващи специализирано необходими за баскетбола физически 

качества сила, бързина, скокливост, гъвкавост. Баскетболни упражнения за 

усъвършенстване на стоежа и придвижването в защита. Съотношението между 

тези тренировъчни средства е; за упражнения с топка в нападение – 20% (23-26 

часа) от времето за основни сръчности ( зад. 1 и 2), за специална физическа 

подготовка – 25% (28-33 часа), за упражнения (без топка0 за усъвършенстване в 

защита – 5% ( 6-7 часа). 

2. За усъвършенстване на издържана специализирана стрелба от място и при 

условия (похват, придвижване, скорост, заслон), близки до тези при 

организирана игра. Упражнения за стрелба, за които се отделят 50% (58-66 часа) 

от времето за основни сръчности (зад.1 и 2). 

3. Усъвършенстване на резултатно поставяне и използване на заслон. Групови игри 

3 на 3, 4 на 4 на един кош с ограничено противодействие; учебна игра на един 

кош с провеждане на бързи атаки и контраатаки. За груповите игри в нападение 

и защита се отделят по 8% (11-12 часа), а за учебна – по 2% (2-3 часа) от времето, 

определено за съответните фази от играта (нападение и защита). 

4. За усъвършенстване на активни групови взаимодействия при нападение и 

защита, включващи използване и противодействие на заслони и борба под 

коша. Игри за усъвършенстване на индивидуални действия 1 на 1, при 

нападение и защита със и без топка; групови игри 4 на 4, 3 на 3, 2 на 2 с 

ограничено и пълно противодействие. За игрите по въпроси от нападението се 

отделят 15% (20 – 23 часа) и за защита – 20% ( 27-31 часа) от общото време, 

определено за тези части. 

5. За целенасочено усъвършенстване на основния и един допълнителен (втори) 

вариант (единият преса) лична защита. Групови игри 2 на 2, 2 на 3, 3 на 3, 4 на 4 

при ограничено и пълно противодействие на един и два коша; учебна игра на 

един кош с бързи атаки и контраатаки за защитата. За средствата по тази задача 

се отделят 33 % (44-50 часа) от времето, определено за игра в защита. 

6. За овладяване на определена зонова или смесена защита. Учебна игра на един 

кош, прилагана в 25% (33-38 часа) от времето, определено за игра в защита. 

7. За усъвършенстване на действията при провеждане на бързи атаки и 

контраатаки. Групови игри 3 на 2, 3 на 3, 4 на 2, 4 на 3 при пълно 



противодействие. За средствата по тези задачи се отделят 20% (27-31 часа) от 

определеното време за игра в нападение. 

8. За овладяване на противодействието срещу бързи атаки и контраатаки. Групови 

игри 4 на 4. За тези игри се отделят 10% (13-15 часа) от определеното време в 

защита. 

9. За целенасочено усъвършенстване на един вариант за игра в нападение срещу 

организирана защита. Индивидуални действия 1 на 1 със и без топка от игрови 

позиции (един кош), групови игри 2 на 2 или 3 на 3, 4 на 4; учебна игра на един 

кош, отчасти и с контраатака. За тези средства се отделят 30% (40-46 часа) от 

времето за игра в нападение. 

10. За овладяване на определена организация за игра в нападение срещу зонова 

защита. Учебна игра на един кош, използвана в 20% (27-31 часа) от времето за 

игра в нападение. 

11. За овладяване на взаимодействие при възобновяване на играта от аут ( в предно 

поле ), изпълнение на втори наказателен удар, спорна топка. Учебна игра. За нея 

се отделят 5 % (6-7 часа) от времето за игра в нападение и 2% (2-3 часа) от 

времето за игра в защита. На разположение на треньора остават 15% (70-78 

часа) от цялото тренировъчно време (практика), които той може да използва 

съобразно своите схващания. 

 

 

 

                  МЕТОДИЧЕСКИ   ИЗИСКВАНИЯ 

     В отборът завършва специализирането на играчите по постове и игрови репертоар. 

Целенасочено усъвършенстване на основни сръчности (похвати), индивидуални 

действия, групови и отборни взаимодействия във връзка с участието и класирането в 

състезанията за първи път от започването на баскетболната подготовка се явява главна 

задача. Голямо внимание и усилия трябва да се положат в двукратното провежданите в 

седмичния цикъл индивидуализирани тренировки. В тези тренировки основно се 

разрешават задачите по игровото специализиране и индивидуализиране на игровите 

действия съобразно перспективните възможности на всеки състезател. За правилния 

подбор на специализираните тренировъчни средства, за системното им методически 

правилно прилагане  и за проследяване на постигнатото треньорът трябва да установи 

преди започване на подготовката известен ред и да полага усилия за спазването му. За 

тази възрастова група подчертаваме значението на ; възпитаваща взискателност и 

конкретна отговорност; задълбочено теоретически издържано и практически 

убедително изясняване на изучаването; биохимични(технически) издържано 

изпълнение на игровите похвати, без да се пречи на индивидуализирането им. 

    Усъвършенстването на игровите сръчности трябва да става в съчетание, а не 

поотделно. При тяхното прилагане трябва да се има предвид и отражението им върху 

физическите качества. Поставянето на задачите трябва да бъде индивидуализирано. 

Задачата за всеки трябва да е трудна, да изисква усилия за разрешаването й, но да не 

бъде неизпълнима. Последователността при организиране на играта в някоя от фазите 



й, повторно изложена, е следната; теоретично изясняване и онагледяване на 

практическата стойност на цялата задача; обмислено разясняване на изискванията за 

необходимите сръчности, физически качества, индивидуални действия и 

взаимодействия; кратко, точно и ясно изясняване на конкретни изисквания на 

непосредственото практическо изпълнение със спазване на последователност и 

повишаваща се взискателност; практически многократно повторение в подходящи 

условия за решаване на поставената за изучаване съставка от задачата, поправяне на 

допуснатите грешки; съчетание в практическа баскетболна дейност на усвоените 

съставки и постепенно усложняване на обстановката и противодействието; изпълнение 

в обстановка, приближена до тази по време на състезание; анализ на изпълнението. 

Посочената последователност и етапност е за цялостно основно разучаване. При някои 

задачи известни етапи могат да се прескочат, а други да се следят. Прибързаното 

преминаване от един в друг етап на изучаване преди изучавания материал да е добре 

усвоен, форсирането на изучаваното, както и форсирането на тренировъчната работа, 

не води до стабилни, трайни резултати. 

 

                           КОНТРОЛНИ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Класирането в календарните състезания по баскетбол като факт не може да 

изясни причините за успеха или неуспеха на даден отбор. Събирането на 

показатели от играта в състезания допълва и изяснява картината на 

постигнатото с положителните и слаби негови страни. На треньора са нужни 

поне броят на стрелбата, класифициран от близко, от средно и далечно 

разстояние от коша, броят на допуснатите грешки и извършените лични 

нарушения, резултатът в % от овладяването на топката под коша в защита и 

нападение, броят на бързите атаки в сравнение с останалите. 

2. Посочване броя на включените в отбора играчи, подготвени в съответния отбор. 

3. Изпълнение на следните контролни упражнения: 

БЯГАНЕ – също както при предните възрасти. 

ВОДЕНЕ – също както при предните възрасти.  

СКОК НА ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО С ДВА КРАКА: 

ОТСКОК НА ВИСОЧИНА В ДВИЖЕНИЕ ОТ СИЛНИЯ И СЛАБИЯ КРАК – както при 

предните възрасти. 

СТРЕЛБА С ОТСКОК – (от място). В зависимост от игровия пост (централен, 

флангови, тилов) и възприетата схема на разположение се определя за всеки 

играч място на определено разстояние. За централен играч местата не трябва да 

са по-близко от 4 м до коша, за флангови и тилови – не по близко от 5-6 м. от 

двойка играчи последователно се изпълняват на серии по 10 стрелби, като 

стрелящият и подаващият се сменят след всяка серия. Всеки стреля по 50 

стрелби. Преценява се, че понастоящем постиженията не трябва да бъдат по-

ниски от 50-60% при такова изпълнение без умора и противодействие. 



СТАРТИРАНЕ – СПИРАНЕ, ПРОМЯНА ПОСОКАТА  НА ПРИДВИЖВАНЕ. Пробягва се 

състезателно разстоянието от наказателната до крайната линия и обратно ( 

бягане напред и гърбом назад), четири пълни дължини (около 48-50 м). 

Стартирането е от прав старт по звуков сигнал. За правилно се счита изпълнение, 

при което при промяна на направлението се стъпва вън от полето за 3 сек, 

измерва се времето от звуковия сигнал до пресичането на старт-финалната 

линия след изпълнението му четири пъти. Препоръчва се изпълнение по двама. 

Контролните упражнения се провеждат в началото и в края на подготвителния 

период и в средата и в края на състезателния. 

 

 

                            МЪЖЕ  И  ЖЕНИ  над 18 години 

 

 

  ЗАДАЧИ 

 

          Да бъдат определени и усъвършенствани практически срещу различно 

противодействие комбинирани основни игрови сръчности в нападение и защита.  

         Да бъдат усъвършенствани до подробности игрови похвати в нападение и защита, 

специфични за всеки отделен баскетболист, съобразени с организацията в играта на 

отбора, като се има предвид силните страни и недостатъците на играча. 

         Да бъдат усъвършенствани до подробности групови взаимодействия в нападение 

и защита, съобразени с изискванията на приетата организация в игра. 

        Да бъде разработена и усъвършенствана играта на отбора със специфичен облик и 

характерно изпълнение в защита; при преход от защита в нападение; при преход от 

нападение в защита; при особени игрови положения (аут, втори наказателен удар, 

спорна топка, последни три минути). 

 

 

 

 

              ОРГАНИЗАЦИОННИ    ИЗИСКВАНИЯ 

       СЪОРЪЖЕНИЯ 

   Същите като за юноши и девойки (същия раздел). 

   Осигурено място за занимания осем-девет пъти седмично, сравнително равномерно 

разпределени, при твърд седмичен график. За индивидуални занимания по 4-5 мъже и 

жени, на група са необходими 3 пъти седмично по четири часа. 



   Брой занимаващи се 12-14 в отбор. Годишно се провеждат от 360 до 405 занимания, 

включително състезанията.  

   Подготвителния период продължава най-малко 2 месеца, състезателния – най-много 

9 месеца, а преходният е 20 дни. Ваканцията през летния период продължава също 20 

дни. 

   Годишно възрастните участват в 35 до 60 календарни, подготвителни и контролни 

състезания. 

   Ежеседмично, изключвайки ваканцията, се провеждат по осем-девет занимания. Пет 

– шест от тях са с целия отбор – отборни, а три – индивидуални по 4-5 мъже  ( жени). 

Мъжете (жените) трябва да имат годишно от 700 до 810 часа, като за теория се 

определят 100- 120 часа годишно. Продължителността на едно отборно занимание е 

120 мин, а индивидуално -75 мин. процентното отношение на времето за спортно- 

състезателната година се определя така: 

- За основни и специализирани сръчности се определя 15% - 90-103 часа от 

цялото време за подготовка през спортната година. 

- За игра в нападение се отделят 30% - 180-206 часа от тренировъчното време 

през годината. 

- За игра в защита се отделят 30% -180-206 часа от годишната 

продължителност на практическите занимания без състезанията. 

- 25% - 150-172 часа от годишното тренировъчно време се използва от 

треньора съобразно неговите разбирания. 

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ   СРЕДСТВА 

      Между тренировъчните средства за юноши и девойки и отборите мъже и жени 

трябва да има приемственост. Различията в тренировъчните средства не са големи. В 

тази възрастова група тренировъчните средства се определят по-малко от 

перспективни (бъдещи) изисквания, а основно от близките, ограничени нужди в 

дадено състезание. Това позволява да не се спазват пропорциите, необходими в 

другите групи, а за дадена задача да се отделя повече време и се използват 

ограничени тренировъчни средства. Например 15% (90 – 103 часа) време, отделено за 

основни сръчности, може да се отдели само за средства за физическа подготовка, само 

за стрелба в коша или в определено упражнение, а останалите сръчности да се 

тренират с разрешаване задачите за игра в нападение и защита. Всички тренировъчни 

средства, с които могат да се разрешават поставените задачи и с продължителност, 

ограничавана от твърде общото изискване за основни сръчности – 15% ( 90-103 часа), 

за игра в защита и нападение по 30% (по 180 -206 часа) и по избор на треньора 25% ( 

150- 172 часа) от цялото тренировъчно време – практика, могат да се прилагат 

съобразно разбиранията на треньора за постигане най-висок спортен резултат 

(класиране). Разбира се, отбор с ред и организация в играта може да бъде само този, 

който знае как да действа през четири фази от играта в нападение и защита. А за да 

знае, трябва да тренира, да ползва съответни тренировъчни средства. 



                        МЕТОДИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

     В тази група тренировъчната работа се ръководи от изискването за най-ефективното 

използване възможностите на състава за достигане на най-добри резултати. На 

посочената цел за високи резултати се подчинява подборът на тренировъчните 

средства, системността и методиката на използването им, пътят за обективно 

проследяване на постигнатото. Задълбочено обмислена, взискателно проведена с 

ентусиазъм подготовка при спазване на установените в спорта изисквания от 

педагогическо, функционално и специфично за баскетбола естество в съвкупност и на 

основата на игровите кадри, с които се разполага, определят резултатите от 

извършената учебно-тренировъчно-възпитателна дейност. 

                     КОНТРОЛНИ  ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Класирането в календарните състезания, и то в основните, е недостатъчно и не 

дава основните причини за даден успех или неуспех на един отбор. Събирането 

на отборните игрови показатели от тренировки и състезания характеризира и 

подпомага треньора в работата му. Необходими са му поне броят на стрелбата 

от близо до 3 м, средно -3-6 м, и далечно над 6 м разстояние от коша, броят на 

грешките и личните нарушения, процентът на овладяване на топката под коша в 

защита и нападение и относителният дял на бързите атаки към останалите. 

2. Посочване броя на играчите от отбора, включвани в сборни (национални) 

отбори. 

3. Изпълнение на следните контролни упражнения: 

БЯГАНЕ – същото упражнение, описано за юноши и девойки. Резултатите да се 

подобряват с наближаване на основните състезания. Обща тенденция на 

резултатите да сочи повишаване. 

ВОДЕНЕ – също упражнение, описано като юноши и девойки. Резултатите 

зависят от беговите възможности на изпълнителите. Приближаването на 

показателите от изпълнението с водене до тези от бягането, без времето за 

пробягване (без топка) да се влошава, показва подобрение в майсторството на 

скоростно водене на топката. 

СКОК ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО С ДВАТА КРАКА –показател предимно за силовите 

възможности на мускулатурата на долните крайници. Резултатите се дават в 

сантиметри, като се изисква тенденция към подобряване. 

ОТСКОК НА ВИСОЧИНА В ДВИЖЕНИЕ ОТ СИЛЕН И СЛАБ КРАК. Измерва се 

максималната височина, която изпълнителят достига при основен стоеж и 

вдигната ръка. След това се отбелязвана силната, а след това и на слабата ръка 

се отскача със стремеж за достигане максималната височина на определено в 

сантиметри височина от пода място, под което свободно може да се преминава. 

Оставя се белег, който показва достигнатата височина. Разликата във височината 

без и със отскачане, изразена в сантиметри, дава отскока. 

СТРЕЛБА  С  ОТСКОК (от място) от игрова позиция. В зависимост от игровия пост 

(централен, флангови, тилов играч) и възприетата схема на разположение се 

определя за всеки място на разстояние, измерено от линиите на игрището. 



Местата на централния играч не трябва да са по-близо от 5 м до коша. От двойка 

играчи последователно се изпълняват на серии по 10 стрелби, като стрелящият 

и подаващият се сменят след всяка серия. Всеки хвърля по 100 стрелби. 

Ориентировъчно се счита, че попаденията не трябва да бъдат под 70% при 

изпълнение без умора и противодействие. 

СТАРТИРАНЕ- СПИРАНЕ, ПРОМЯНА ПОСОКАТА НА ПРИДВИЖВАНЕ. Пробягва се 

състезателно разстоянието от наказателната линия до крайната (бягане напред) 

и обратно (бягане с гръб назад) четири пълни отивания и връщания (около 48-50 

м ). Стартът е прав по звуков сигнал. За правилно се счита изпълнение, при което 

при промяна на направлението се стъпва вън от полето за 3 сек. Измерва се 

времето (с точност до 0,1 сек) от звуковия сигнал до пресичане на старт-

финалната (наказателната) линия. Препоръчва се изпълнение по двама. Трябва 

да има тенденция за подобряване на постиженията на отбора. Контролните 

упражнения се провеждат в началото и в края на подготвителния и в средата и в 

края на състезанията. 

 

                 МЕТОДИЧЕСКА  ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ  ПРИ  ПОДГОТОВКАТА  ПО  

БАСКЕТБОЛ 

     Преди започване на баскетболната подготовка с отбор е необходимо на базата на 

оценка и натрупан опит да се извърши подбор на задачите при играта в нападение и 

при играта в защита. За да се извърши този подбор, треньорът трябва да има ясно и 

точно становище за възможностите на баскетболистите, които ще подготвя, в 

сравнение с възможностите на играчите от другите отбори. За да има по-малко грешки 

при тази оценка, данните от игровите показатели в контролните срещи и официалните 

състезания могат да помогнат на треньора. При избирането на определени начини на 

игра (задачи на подготовката) изходно начало трябва да бъде разбирането, че играта 

трябва да се води и да се обучава така, че да могат да се използват в най-голяма степен 

силните, положителни страни на включените в отбора играчи. Много важни за подбора 

на задачите са познанията, които треньорът има по съответните начини на игра. 

Познанията са тези, които позволяват обучението да се води  последователно, уверено, 

точно и пълно, да се разрешават поставените въпроси, да се посочват и анализират 

пропуските и грешките. Разточителството на време и усилия е подбирането на 

непознат от треньора, недостатъчно обмислен начин на игра. Избраният или избраните 

начини на игра треньорът трябва да разгледа, да „ разиграе“ пред себе си в 

подробности, а това означава да посочи насочеността, важните моменти, най-

подходящата и най-неподходящата игрова обстановка за прилагане, необходима 

двигателна подготвеност (основни сръчности), често използваните индивидуални 

действия и характера на основните взаимодействия. Това обясняване представлява 

ясната идея за това, към какво се стремим. Тази идея трябва да има предвид и 

противодействието  на игровите противници. 

    Втората дейност на треньора е да направи правилно разпределение на времето за 

подготовка. Времето , с което се разполага в подготовката, повлиява върху броя и 

характера на задачите, върху идеята за игра, тъй като само добре заучени неща могат 



да се прилагат в противодействената игрова обстановка. Заучаването се осъществява 

чрез многобройни целенасочени повторения, за които се иска време. Честа грешка е да 

се подбират повече задачи, времето за разрешаването им да е малко и всичко да е 

учено, но недоучено. Така подготвените в повечето случаи се провалят, без да могат да 

покажат действителните си възможности. Във връзка с подбора на задачите и 

разпределението на времето се извършва  подбор на тренировъчните средства. При 

този подбор се изхожда от възможностите на баскетболистите и разполагаемата база 

за подготовка. Няколкото момента, които се посочват, подпомагат подбора. 

    Тренировъчните средства трябва да бъдат част от подбрания начин на игра. С такива 

средства значително по-лесно и бързо се усвоява майсторството на баскетболистите. 

Простотата на средствата е пряко свързана с непрекъснатото повишаване на 

изискванията за тяхното изпълнение. 

   По-малко на брой тренировъчни средства водят до по-добри резултати, отколкото 

техният по-голям брой. 

   Противодействените (игрови) тренировъчни средства са за предпочитане пред тези, 

при които се упражнява без противник. Но правилото е валидно, ако играчите знаят 

какво, как и защо така, а не по друг начин трябва да действат и ако притежават 

необходимата двигателна подготвеност (основни баскетболни сръчности) за игровите 

действия. 

   На баскетболистите за успешна игра са необходими познания, основни сръчности, 

умения за индивидуални действия, уточнени взаимодействия и организирани отборни 

действия. Тренировъчните средства се разпределят в тези пет насоки. 

  За цялостна и ефективна подготовка са нужни тренировъчни средства от петте насоки. 

Съобразно необходимостта и разполагаемото време за някои задачи могат да не се 

прилагат средства от всички насоки. 

    При игровите противодействени средства ефективността от приложението им се 

повлиява от силата на противодействието. То може да бъде в широки граници – от 

формално (неподвижно) през ограничено ( в различни насоки и в различна степен) до 

пълно и утежнено. 

     На треньора трябва да е ясно, че тренировъчните средства за овладяване на основни 

сръчности са по-ограничени от тази за индивидуални действия. Последните от своя 

страна са по-ограничени от взаимодействията, за които може да се каже същото в 

сравнение с отборните действия. Но средствата с които цялостно се овладяват 

отборните игрови действия, учебни игри 5 на 5, не са най-ефективни в баскетболната 

подготовка. Това е така, защото броят на повторенията на определени действия има 

голямо значение за успеваемостта. А този брой може да бъде толкова по-голям, 

колкото обстановката за прилагането му е по-ограничена и толкова по-малък, колкото 

по-сложна, по-разностранна е създадената игрова обстановка.  



   В зависимост от поставените задачи и преценените от треньора нужди при всяка 

конкретна обстановка съотношението на прилаганите тренировъчни средства може да 

се променя. 

 

             ПОДБОР  НА  БАСКЕТБОЛИСТИ  И БАСКЕТБОЛИСТКИТЕ 

 

   Постигането на високи спортни резултати при изключително завишени съвременни 

изисквания не е по силите на всяко дете, на всеки младеж или девойка. Не всяко дете, 

желаещо да изучава играта, може да стане състезател или състезателка от висока 

класа. Натрупания практически опит показва, че още в началото на спортната 

подготовка тези, които са по-надарени за баскетболисти (баскетболистки), се отличават 

от връстниците си.  

  Баскетболната игра се характеризира с променлива, често висока интензивност на 

игровите действия, бърза смяна на игровите ситуации, непосредствено 

противодействена борба с игровия противник, висока емоционалност , колективност, 

решителност и др. Популяризирането  на играта и преследването на високи резултати 

предявяват към баскетболистите и баскетболистките големи изисквания, засягащи 

морфологическата, двигателната, функционалната и психологическата сфера. 

Баскетболистите ще имат предимства, ако притежават по-висок ръст, пропорционално 

физическо развитие, богата двигателна координация и са правилно обучени в 

специфичните игрови действия. Посочихме качествените отлики на по-подходящите за 

баскетболно усъвършенстване. Самите резултати идват, когато добрите предпоставки 

се свържат със заинтересованост, целенасоченост, трудолюбие, настойчивост и 

упоритост в една системна и продължителна баскетболна подготовка. За по-голяма 

ефективност на тренировъчната работа за постигане на спортни резултати добрият 

подбор на баскетболистите има решително значение. Само при правилен подбор една 

поддържана баскетболна подготовка може да обезпечи високи резултати. 

Подбирането на по-добрите и отстраняването на по-слабите е дейност, съпътстваща 

тренировъчната работа. Това подбиране трябва да бъде добре организирано. 

 

 

 

 

      НАЧАЛЕН  ПОДБОР 

 

Подбирането на баскетболистите се осъществява чрез конкурс и класиране на 

перспективните желаещи. Конкурсът е широка агитационно-подготвителна работа, 

свързана с афиширане и пропагандиране на баскетболната игра, условията на 



подготовка, наблюдение и лично подготвяне на родители, учители, треньори и на 

самите деца. За допускане до конкурса се подготвя съответен формуляр – молба, 

попълнена от родителя и заверена от личния лекар. Конкурсът представлява изпит-

класиране на представилите се кандидати по ръстови  данни, по резултатите от 

изпълнение на изпитните упражнения и от участието в игра. Ръстът на всеки кандидат 

се измерва с антропометър при извършване на необходимия пред конкурсен 

медицински преглед. 

 

 

 

 

 

                    ОЦЕНИТЕЛНА  ТАБЛИЦА  ЗА РЪСТА   -   момичета 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Възраст               ниски                      средни                       високи                        ръстови 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8 год.             130                                135                             140                                150 

9 год.             140                                145                             150                                155 

10год.            150                                155                            160                                 165 

11год.            163                                150                            168                                 174 

12год.            171                                175                            177                                  183 

13 год.            177                               184                            188                                  190 

14 год.            180                                185                           185                                 190 

15 год.            180                                                                                                          190 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                       Момчета 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8 год.             135                                  140                            145                               150 

9 год.             150                                  153                             155                              160 



10год.            145                                  150                             155                              165 

11год.            162                                  165                             167                              173 

12год.            169                                 173                              175                              180 

13 год.           175                                 180                              183                              189  

14 год.           182                                 185                              189                              196 

15 год.           190                                 192                              195                              200  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Съобразно ръста в горните таблици стремежът при начален подбор трябва да бъде: 

12 деца – високи; 5-6 и повече- ръстови; 8-10 – средни; 2-6 – ниски. 

       При началния подбор по ръст децата се класират от най-високото към най-ниското. 

Границите , посочени в оценителната таблица, разграничават кандидатите в четири 

групи. За начален подбор на тридесет кандидати за всеки пол ориентировъчно 

препоръчваме за правилно да бъдат: около 50% високи, други 50% - предимно ръстови 

и средни, а само по изключение – ниски. Класирането по ръст представлява първи 

оценителен списък на кандидатите. 

     Изпитните упражнения в конкурса за начален подбор са следните: 

1. БЯГАНЕ  20 м от прав старт. Изпълнява се едновременно от двама кандидати. 

Измерва се времето на пробягване с точност една десета от секундата. 

2. ПОДАВАНЕ НА БАСКЕТБОЛНА ТОПКА. От линия на разстояние 1,5 м от твърда 

гладка стена се хвърля топката към начертани квадрати с размер 0,5 по 0,5 м, 

разположени на различна удобна за ръста на изпълнителя височина. Средата на 

квадратите е на 0,90, 1,00, 1,10, 1,20 м от пода. Топката се хвърля към квадрата, 

след отскачането й от стената се улавя без прекачване на линията и повторно се 

хвърля към стената. Всеки кандидат се стреми да направи по-голям брой 

хвърляния за 30 сек. 

3. ВИСОЧИНАТА НА ОТСКОКА. Измерва се на отвесно поставена плоскост ( дъска, 

трегер, стена, табло на коша), под която може да се минава. Кандидатът отскача 

след засилване със стремеж да докосне отвесната плоскост колкото се може по-

високо. Пръстите оставят белег. Измерва се в см най-малкото разстояние от 

белега до пода. От неговата стойност се изважда разстоянието, което същият 

кандидат достига, без да скача и без да се повдига на пръсти на стена от пода до 

нивото, което достига с вдигната нагоре една ръка. Тази разлика е неговият 

отскок. Извършват се по три опита за скачане от всеки. За постижение се зачита 

най-доброто. 

4. СКОК НА ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО> начертава се стартова линия или се използва 

начертана такава. Перпендикулярно на нея се поставя или начертава 2,5 м 

линия с дебелина по 10 см. Кандидатът застава с два крака с пръсти зад и до 

стартовата линия и с мах с ръце след приклякване отскача с максимални усилия 

напред. Дължината на отскока се фиксира по общоприетия начин (от най-



близкия белег до стартовата линия). Правят се по два опита. По-добрият 

резултат е крайно постижение. 

5. ХВЪРЛЯНЕ НА ПЛЪТНА (медицинска) ТОПКА (2-3 кг.) С ДВЕ РЪЦЕ НАД ГЛАВАТА 

(напред). Начертава се стартова линия или се използва такава. 

Перпендикулярно на нея се разчертава линия с дължина 20 м. всяко деление на 

линията е 20 см. Кандидатът застава с двата крака с пръсти зад и до стартовата 

линия и хвърля топката от над главата си с максимална сила напред. Правят се 

по два опита. По-добрият резултат е крайно постижение. 

        Върху резултатите от тези пет изпитни упражнения се прави втори оценителен 

списък поотделно на кандидатите и кандидатките. Класирането в него се определя от 

класирането за всяко от изпитните упражнения, като победителят във всяко от тях 

получава 1, вторият 2( точки), а последният класирал се – толкова точки, колкото са 

кандидатите в съответния пол. На първо място във вторият оценителен списък ще бъде 

този кандидат или кандидатка, който има най-малък сбор от точки от петте 

упражнения, а последен – този или тази с най-голям брой точки. 

    От резултатите при индивидуалното участие на всеки кандидат в играта, наречена 

„гоненица“, се съставя третият оценителен списък. Играта се провежда в правоъгълник 

с размери 9 по 16 м. всеки кандидат и отделно кандидатките се разпределят на равни 

групи от по 122-16 ( четен брой деца). Разпределението става по ръстови данни, така че 

в първата група са най-високите, а в последната най-ниските. След това строената по 

височина група, в която всеки кандидат има номер, се преброява по двама и първите 

номера се определят да гонят, като се нареждат на линия, успоредна на дългата линия 

на правоъгълника. Вторите номера са бягащите. Те застават в правоъгълника и нямат 

право да го напускат. Всеки от гонещите гони сам всички бягащи в продължение на 20 

сек. Началото и краят на гоненето се дават със звуков сигнал. Който от бягащите бъде 

докоснат или при гоненето напусне очертанията, е заловен и излиза от правоъгълника. 

Стремежът на гонещия е да докосне повече от бягащите, а на бягащите – да не бъдат 

докоснати. След изтичане на времето на даден гонещ играта се прекратява. Всички 

бягащи влизат в правоъгълника и със следващият гонещ играта се повтаря. Редът на 

гонещите е от ниските към високите. След изреждането и на тези гонещи, а бягащите – 

гонещи. След изреждането и на тези гонещи играта за тази група завършва. Играта се 

ръководи от двама треньори. Единият ръководи играта, следи за спазването на 

правилата и реда, а също и продължителността на действие на всеки гонещ. Другият 

записва в протокол номерата и имената на гонещите, броя и номерата на заловените 

бягащи. 

 

 

               ТЕКУЩ  ПОДБОР 

     За добро комплектуване на групите по баскетбол решително значение има 

качественият начален подбор, направен на широка основа. Въпреки че този подбор 

може да бъде извършен добре, могат да се появят по различни причини (болест, 



незаинтересуваност, недисциплинираност и др.) случаи, когато напускането на един 

или друг вече приет баскетболист се явява наложително. От друга страна, редица 

талантливи за баскетбола деца със силно желание за усъвършенстване желаят да се 

включват в групата. Ето защо на мястото на непригодните, напусналите или 

отстранените баскетболисти се разрешава приемането на нови. Оценяването на 

техните достойнства се извършва върху; 

1. Резултатите, които са постигнали при участие в баскетболни състезания, ако има 

такива, и ръстовите им качества; 

2. Резултатите от провеждане на упражненията за начален подбор без играта 

гоненица. 

  Трябва да се отбележи, че докато при началния подбор са допустими известни 

грешки, то при текущия подбор грешки не трябва да се допускат. Затова е 

необходимо новите кандидати да се търсят и да се проучват всестранно (трудолюбие, 

възпитание, успеваемост и др.). Медицинския преглед на кандидатите също не 

трябва да се подценява, защото дава важни сведения за здравословното състояние. 

   За текущ подбор се счита отстраняването на всеки, който с проявите си пречи на 

групата за достигане на добри резултати. 

        ПЛАНИРАНЕ  И  ОТЧИТАНЕ  НА  ПОДГОТОВКАТА  ПО  БАСКЕТБОЛ 

   Плавността е необходима, за да може да се осъществява пропорционалност в 

подготовката. Без план в спортната подготовка има залитания, увлечения и 

значително повече неефективно изразходване на тренировъчното време. Само 

грижливо разработеният план за определен период от време (година, седмица, 

тренировка), стремежът този план да бъде реализиран и точно отчитане на 

извършената учебно-тренировъчна дейност дават възможности за целенасочено, 

организирано подобрение на работата.  

    Планирането и отчитането на подготовката по баскетбол се извършва в следните 

планови и отчетни форми: 

      ОБЩ – ОСНОВЕН  ПЛАН – планова форма, в която в общи линии се планира 

основната и допълнителната баскетболна подготовка за срок от две години. В общия 

план се прави кратка преценка на групата в сравнение с други такива групи, като се 

отчитат положителните и слабите страни. На основата на посоченото се определя 

обща насока на тренировъчната работа и игра. След това в двата раздела на играта – 

нападение и защита, към някои или за всички фази на всеки раздел, които са три 

основни (преход, непосредствена защита или атака на коша и борба под коша) и една 

допълнителна ( игра при особени положения), се излага подбраната организация на 

игра, съобразена с обща насока. Действията на баскетболистите и баскетболистките 

на игрището, към които ние се стремим, за всяка фаза от играта представляват 

отборните задачи, които имаме да разрешаваме за двугодишния период и тези 

задачи ни ръководят в тренировъчния процес. Разполагаемото тренировъчно време 

за този период се разпределя според задачите. Важно програмно изискване е 



времето, отделено за обучение на играта в нападение, да не превъзхожда 

чувствително времето, което се отделя за обучение на играта в защита.  

      ГОДИШЕН  ПЛАН   

   Изработва се на основата на общия план. В него се извършва разпределението на 

материала за първата и втората година на двугодишния период на общия план за 

основната подготовка. Същевременно се определя избраната последователност и 

съвместимост при разрешаване на задачите. В годишния план става по седмично 

разпределение на работата по съответните, избрани за дадената година от общия 

план, игрови задачи.  

      РАБОТЕН  ПЛАН 

   Изработва се по занимания за срок от една седмица. Планират се тренировъчните 

средства по групи (теория, основни сръчности, двигателна подготовка, индивидуални 

действия, взаимодействия, отборни действия) и времето, което предвиждаме за 

тяхното изпълнение. Основа на тази планова форма е план-график-отчет. 

      Отчет на извършеното по работния план 

  Извършва се чрез симулиране на извършената действителна тренировъчна работа, 

която се взема от данните в план-конспект-отчета за провеждането му. От отчета за 

работа през седмицата ние виждаме по кои задачи и по колко се е работило, от една 

страна, и с какви средства по групи – от друга. 

     Дневен план 

  План за тренировката за деня, описват се задачите за тренировката с времетраенето. 
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