
Kedves Diákok!

Ezen a héten egy újabb sportág jellemzőivel ismerkedhettek meg: a
kosárlabdával.

A legfontosabb szabályok áttekintése után ismét válaszolhattok néhány
kérdésre.



Kosárlabda



Pálya

Mérete: 28 m * 15 m

Forrás: 
https://www.freesportparks.hu/kosarlabda



Játékosok

• Játékosok száma 1 csapatban: 5 fő



Labda

• Mérete és súlya alapján 4 féle ( a 
táblázatban)

Legkisebb

gyerek
3 (55-58 cm) 310-330 g

Nagyobb

gyerek
5 (66-73 cm) 450-500 g

Női
6 (72,4-73,7 

cm)
510-567 g

Férfi
7 ( 74,9-78,0 

cm)
567-650 g



Játék lényege

A csapatok célja, hogy a labdát az ellenfél kosarába dobják, illetve hogy a 
másik csapatot megakadályozzák ugyan ebben.

Az a csapat nyer amelyik a játék ideje alatt több pontot gyűjt.



Szabályok 1

-Játékidő: 4*10 perc

-1 sikeres dobás 2 pontot ér, ha a 3 pontos vonalon kívülről indított a dobás 
akkor 3 pont jár.

-Ha a dobás pillanatában szabálytalankodnak a dobóval akkor büntetődobást 
kap, a büntetődobás 1 pontot ér.

-A labdával haladni csak labdavezetéssel lehet, ellenkező esetben a játékos 
lépéshibát vét.

-Ha egy játékos befejezi a labdavezetést akkor nem kezdheti újra( kétszer 
indulás)



Szabályok 2

-Ha a támadó csapat a félpályán átvitte a labdát, azt már nem szabad
visszavinni a védő térfélre, mert az visszajátszás, és ilyenkor az ellenfél
kapja meg a labdát.

-Ahhoz, hogy a támadótérfélre átvigye a labdát, a csapatnak 8 másodperc
áll rendelkezésére.

-A támadó játékos nem tartózkodhat a büntetőterületen belül
egyhuzamban 3 másodpercnél tovább. Ha ezt megteszi, a labdát elveszik a
vétkes játékos csapatától.

-A támadó csapatnak 24 másodperce (támadóideje) van, hogy kosárra
dobjon. Ha lejár a támadóidő, elveszítik a labdát.

-5 személyi hiba után a játékost le kell cserélni, és nem térhet vissza a
játéktérre.



Kérdések:

1. Mi a szombathelyi kosárlabda csapat jelenlegi hivatalos neve?

2. Mi volt a csapat legjobb eredménye a Magyar bajnokságban, és mikor?

3. Milyen számú mezekben nem játszanak a csapat tagjai?



Weboldalak:

https://www.jatekvezeto.hu/hu/index.php/?option=com_content&view=article&id=+44

https://www.freesportparks.hu/kosarlabda

http://falcokc.com/


