
Zmiany w 

Oficjalnych 

Przepisach Gry w 

Koszykówkę  

Spała,  wrześ ia  



• Art. . .  i .  O szary półkoli ez szarży 

• Art.  Przerwa a żąda ie 

• Art.  Dwadzieś ia ztery  seku dy 

• Art. 36 Faul techniczny (2 zmiany) 
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 5.8 Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do 

rozpo zę ia meczu oraz zawodnicy, którym 

udzielona zostaje pomoc po iędzy rzutami 

wolnymi, ogą zostać zmienieni w wypadku 

kontuzji. W takiej sytuacji druży a przeciwna ma 

prawo dokonania zmiany takiej samej liczby 

zawodników. 
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5-8 Przykład:  

 A1 jest faulowany przez B1 i zostają mu przyznane 
2 rzuty wolne. Po wykonaniu pierwszego rzutu 
wolnego, sędziowie stwierdzają, że A1 krwawi i 
zarządzają jego z ia ę. W jego miejsce wchodzi 
A6, który ma wyko ać drugi rzut wolny. W tym 
momencie druży a B prosi o z ia ę 2 
zawodników. 

Interpretacja:  

 Druży a B oże doko ać zmiany tylko 1 
zawodnika. 
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 18.2.5 Każdej druży ie ogą yć przyznane: 

• Dwie (2) przerwy na żąda ie w trakcie pierwszej 

połowy meczu. 

• Trzy (3) przerwy na żąda ie w trakcie drugiej 

połowy meczu, przy czym nie więcej niż dwie (2) 

z nich w ostatnich dwóch (2) minutach tej 

połowy. 

• Jedna (1) przerwa na żąda ie w każdej dogrywce.  
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18/19-19 Przykład:   

 W momencie, gdy zegar czasu gry wskazuje 2:09 do koń a 4. 

kwarty, trener druży y A zgłasza proś ę o pierwszą  przerwę na 

żąda ie w drugiej połowie. W momencie, gdy zegar czasu gry 

wskazuje 1:58, piłka wychodzi poza boisko i gra zostaje 

zatrzymana. Przerwa na żąda ie dla druży y A zostaje w tym 

momencie przyznana. 

 Interpretacja:  

 Sekretarz kreśli 2 poziome linie w protokole w pierwszej kratce 

druży y A dla przerw wykorzystanych w drugiej połowie, jako 

że przerwa na żąda ie została przyznana na 1:58 do koń a 4. 

kwarty. Przerwę na żąda ie ależy zapisać w drugiej kratce, a 

druży ie A pozostaje do wykorzystania tylko jedna przerwa. 
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27.1 Definicja 

 Zawodnik, który trzyma żywą piłkę na boisku, 

jest dokład ie kryty, kiedy aktywnie kryją y go 

przeciwnik, ędą y w legalnej pozycji 

obronnej, znajduje się w odległoś i nie 

większej iż jeden (1) metr. 
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30.1.1 Druży a jest w posiadaniu piłki na swoim 

polu ataku, jeśli: 
 • Zawodnik tej druży y dotyka obiema 

stopami swojego pola ataku, podczas gdy 

trzyma, chwyta lub kozłuje piłkę na swoim 

polu ataku. 

 • Piłka jest podawana po iędzy zawodnika-

mi tej druży y na ich polu ataku. 
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30-9 Przykład: A1, stoją y obiema stopami na polu obrony w 
po liżu linii środkowej, wykonuje podanie kozłe  do A2, 
który także stoi obiema stopami na polu obrony w po liżu 
linii środkowej. Podczas podania piłka najpierw dotyka pola 
ataku, a astęp ie dotyka zawodnika A2. 

Interpretacja: Zagranie legalne. Nie został popeł io y łąd 
powrotu piłki na pole obrony, po ieważ żade  zawodnik 
druży y A z piłką nie ył na polu ataku. Niemniej jednak, 
po ieważ piłka weszła na pole ataku, odliczanie 8 sekund 
powinno zostać zatrzymane w momencie, kiedy piłka 
dotyka pola ataku. Po czym, pomiar nowego okresu 8 
sekund ależy rozpo ząć w momencie, kiedy piłka dotyka 
A2.  
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Art. 2.4.7 Obszary półkoli bez szarży 

 Linie półkoli bez szarży są zęś ią obszarów półkoli bez szarży 

 

Art. 33.10 Obszary półkoli bez szarży 

 We wszystkich sytuacjach penetracji w kierunku obszaru półkola bez 
szarży, jakikolwiek kontakt spowodowany przez zawodnika ataku, 

ędą ego w powietrzu, z zawodnikiem ro ią y , który znajduje się 
w półkolu bez szarży, nie powinien yć orzekany jako faul zawodnika 
atakują ego, chyba że zawodnik ataku używa nielegalnie rąk, nóg lub 
iała. Przepis ten ma zastosowanie, gdy jed o ześ ie: 

 •  Zawodnik ataku, ędą  w powietrzu, jest w posiadaniu piłki. 
 •  Wykonuje on pró ę rzutu do kosza z gry lub podaje piłkę. 

• Zawodnik obrony dotyka jedną lub obiema stopami obszaru  
półkola bez szarży. 
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36.3.3 Zawodnik podlega dyskwalifikacji do 

koń a meczu, gdy zostaje ukarany dwoma (2) 

faulami technicznymi. 

36.4.2 Przeciwnikom zostaje przyznany jeden (1) 

rzut wolny, po czym astąpi: 
• Wprowadzenie piłki na przedłuże iu linii 

środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego. 

• Rzut sędziowski w kole środkowy  na rozpo zę ie 

pierwszej kwarty meczu. 
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38-1 Reguła:  

 Osoba ukarana faulem dyskwalifikują y  

przestaje yć zło kie  druży y lub zło kie  

personelu ławki druży y. W związku z tym, od 

tego momentu, nie podlega już karom za 

swoje niesportowe zachowanie. 
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38-2 Przykład: 

 A1 zostaje ukarany faulem dyskwalifikują y  za 

rażą o niesportowe zachowanie. Opusz zają  boisko, 

wyzywa sędziego. 

Interpretacja: 

 Po ieważ A1 został już zdyskwalifikowany, nie oże 

już zostać ukarany w tym meczu. Sędzia głów y lub 

komisarz – jeśli jest obecny – wysyła do organizatora 

rozgrywek raport opisują y ały incydent. 
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35-  Reguła:  
 Aby uz ać  faule jako faul o ustro y, uszą 

yć speł io e po iższe waru ki:  
a  O a faule są faula i zawod ików. 

 O a faule są związa e z ko takte  fizy z y . 
 )awod i y prze iw y h druży  popeł iają te 
faule przeciwko sobie. 

d  O a faule są popeł io e iej wię ej w ty  
samym czasie. 
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35-6 Przykład:  

 Podczas walki o pozy ję B1 odpycha A1 i zostaje 
orzeczony faul osobisty B1. Mniej wię ej w tym 
samym czasie A1 uderza B1 łok ie  i orzeczony 
zostaje faul niesportowy A1.  

Interpretacja:  

 Jest to faul obustronny . Po ieważ druży a A yła 
w posiadaniu piłki, kiedy został orzeczony faul 
obustronny, piłka zostaje przyznana druży ie A do 
wprowadzenia z miejsca aj liżej naruszenia 
przepisów.  
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29.2.3 Po tym, jak piłka dotk ęła o rę zy kosza 

przeciwników, na zegarze czasu akcji ależy 

ustawić: 

• Dwadzieś ia cztery (24) sekundy, jeśli druży a 

przeciwna wchodzi w posiadanie piłki. 
• Czter aś ie (14) sekund, jeśli ponownie w 

posiadanie piłki wchodzi ta sama druży a, która 

posiadała ją, zanim piłka dotk ęła o rę zy.  
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29/50-40 Przykład:  

 A1 wykonuje rzut do kosza z gry. Piłka wpada do 
kosza, a astęp ie B2 fauluje A2. Jest to 3. faul 
druży y B w tej kwarcie.  

 

Interpretacja:  

 Druży a A wprowadzi piłkę aj liżej miejsca 
popeł ie ia faula. Zegar czasu akcji ależy 
ustawić na zter aś ie (14) sekund. 
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29/50-42 Przykład: 

 A1 wykonuje rzut do kosza z gry. Piłka zatrzymuje 
się po iędzy ta li ą a o rę zą. Strzałka 
naprzemiennego posiadania wskazuje, że piłkę 
wprowadzi druży a A. Zegar czasu akcji wskazuje 
8 sekund.  

 

Interpretacja:  

 Druży a A wprowadzi piłkę z linii koń owej. 
Druży ie A pozostanie 8 sekund do zakoń ze ia 
akcji. 
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4.3.1 Stroje zło ków druży y składają się z: 
• Spode ek w ty  sa y , do i ują y  kolorze z przodu i z 

tyłu, ale ieko ie z ie w ty  sa y  kolorze o koszulki. 
Spode ki uszą koń zyć się powyżej kola a.  

4.3.2 Każdy zło ek druży y musi osić koszulkę 
oz a zo ą z przodu i z tyłu wyraź y  numerem w 
jednolitym kolorze, ko trastują y  z kolorem 
koszulki. 

 Numery uszą yć wyraź ie widoczne i: 

• Należy używać numerów: zero (0), podwójne zero (00) oraz 
od jeden (1) do dziewięćdziesiąt dziewięć (99). 



 

Powodzenia 
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