
Turniej Piłki Koszykowej „BLACKTOP” 
 

ZASADY GRY 
 

I. BOISKO 

1. Gra toczy się na jeden kosz na boisku o wymiarach 8 m x 9 m 
2. Linia rzutów wolnych 5,8 m 
3. Linia rzutów za 2 pkt. 6,75 m 
 
II. DRUŻYNY 

1. Drużyna składa się z 3 zawodników/czek. W kategorii OPEN chłopców drużyna może składać się z 4 
zawodników (3 zaw. na boisku + 1 rezerwowy) 

 
III. SĘDZIOWIE 

1. Mecz na boisku sędziuje jeden sędzia i to on rozstrzyga wszystkie sprawy sporne w trakcie gry 
 
IV. ROZPOCZĘCIE MECZU 

1. Przed rozpoczęciem meczu obie drużyny rozgrzewają się jednocześnie na tym samym boisku 
2. O tym która drużyna rozpoczyna mecz decyduje losowanie przeprowadzone przez sędziego. Drużyna, 

która wygra losowanie może wybrać rozpoczęcie gry lub zaczynać mecz grając w obronie. 
3. W przypadku dogrywki o tym, która drużyna wznawia grę decyduje losowanie na takich samych 

zasadach jak przed rozpoczęciem meczu 
4. Aby rozpocząć mecz drużyny muszą liczyć 3 zawodników/czek 

 
V. ZASADY ZDOBYWANIA PUNKTÓW 

1. Za każdy celny rzut z wewnątrz łuku (linia rzutów 6,75) drużynie przyznaje się 1 punkt 
2. Za każdy celny rzut z  poza linii rzutów 6,75 drużynie przyznaje się 2 punkty 
3. Za każdy celny rzut wolny drużyna otrzymuje 1 pkt 

 
VI. CZAS GRY 

1. Mecz trwa 10 min. lub do uzyskania przez jedną z drużyn 21 pkt 
2. W przypadku remisu następuje 3 min. dogrywka, w przypadku kolejnego remisu kolejna 3 min dogrywka 

aż do momentu kiedy któraś z drużyn uzyska 21 pkt. 
 

VII. FAULE , RZUTY WOLNE 

1. Drużyna może popełnić 7 fauli. Każdy następny faul karany jest rzutem wolnym a piłka pozostaje przy 
drużynie faulowanej 

2. Zawodnik, który popełnił 4 faule musi opuścić boisko 
3. Za faul przy rzucie za 1 pkt (z wewnątrz linii 6,75) - 1 rzut wolny,  
4. Za faul przy rzucie z poza linii 6,75 – 2 rzuty wolne (jeśli piłka nie wpadnie do kosza) 
5. Za faul przy rzucie po którym piłka wpadnie do kosza przyznaje się zawsze 1 rzut wolny 
6. Za faul nie związany z akcja rzutową a wynikający z kary za faule drużyny przyznaje się 1 rzut wolny 

 
VIII. GRA NA CZAS 

1. Gra na czas ma miejsce wtedy kiedy drużyna wyraźnie nie dąży do zakończenia akcji rzutem (akcja 
powinna być zakończona w ciągu 12 sekund od momentu wejścia w posiadanie piłki). W związku z 
brakiem zegara odmierzającego czas akcji o grze na czas decyduje wyłącznie sędzia. 

2. Jeśli sędzia stwierdzi, że drużyna gra na czas informuje o tym fakcie i od tego momentu drużyna w ciągu 
5 sek. musi zakończyć akcję 

 
IX. GRA PIŁKĄ 

1. Mecz lub dogrywkę rozpoczyna drużyna, która wygrała losowanie wprowadzając piłkę do gry ze szczytu 
boiska (linia kończąca boisko po przeciwnej stronie kosza) 

2. Po każdym celnym rzucie z gry lub rzucie wolnym, zawodnik drużyny broniącej wznawia grę 
wyprowadzając piłkę (wykozłowując lub podając do partnera) poza linię łuku (linia 6,75 linia rzutów za 2 
pkt) 

3. Drużyna obrony nie może przeszkadzać w wyprowadzeniu piłki  
4. Po każdym niecelnym rzucie jeśli piłkę zbierze drużyna wykonująca rzut może ona kontynuować akcje 

bez konieczności wyprowadzenie piłki poza linię łuku, jeśli piłkę zbierze drużyna będąca w obronie  musi 
ona wyprowadzić piłkę poza linię łuku (wykozłowując lub podając do partnera) 

5. Jeśli piłka zostaje przyznana drużynie po interwencji sędziego (błędy techniczne, gra na czas itp.)  
drużyna wprowadza piłkę do gry ze szczytu boiska.  

6. Uważa się , że zawodnik znajduje się poza łukiem, kiedy żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku 
wewnątrz łuku oraz linii łuku 

7.  W sytuacji rzutu sędziowskiego, piłka każdorazowo zostaje przyznana drużynie broniącej 
 
X. ZMIANY ZAWODNIKÓW 

1. Drużyna może dokonać zmiany zawodnika w przypadku gdy piłka jest martwa (nie toczy się gra) i przed 
wznowieniem gry 

2. Zawodnik może wejść na boisko wtedy gdy boisko opuści zawodnik schodzący i po nawiązaniu ze sobą 
kontaktu 

3. Zmiany dokonuje się na linii szczytu boiska (linia boiska naprzeciwko kosza) 
 

XI. PRZERWA NA ŻĄDANIE 

1. Każdej drużynie przysługuje jedna (1) 30 sek. przerwa na żądanie 
2. O przerwę na żądanie drużyna może poprosić w momencie gdy piłka jest martwa 

 


