
Podsumowanie oficjalnych przepisów gry w koszykówkę FIBA 3x3 (wersja testowa na rok 2011)  

 

 

Format przepisów Wersja pełna dla potrzeb rozgrywania turniejów.  
Czas zatrzymywany, zegar wyznaczający czas do rzutu 

Wersja podstawowa dla potrzeb rozgrywania turniejów. 
Czas zatrzymywany, brak zegara wyznaczającego czas do 

rzutu. 

Wersja uproszczona dla potrzeb rozgrywania meczów  
amatorskich. Czas niezatrzymywany, brak zegara 

wyznaczającego czas do rzutu 

Skład drużyny Czterech (4) zawodników (Trzech (3) + Jeden (1) rezerwowy). Czterech (4) zawodników (Trzech (3) + Jeden (1) rezerwowy). Czterech (4) zawodników (Trzech (3) + Jeden (1) rezerwowy). 

Czas gry 2 x 5 minut, czas zatrzymywany, jedna minuta przerwy 
pomiędzy połowami meczu. 

2 x 5 minut,  czas zatrzymywany , jedna minuta przerwy 
pomiędzy połowami meczu. 

Ustalany przez zawodników.  
Czas niezatrzymywany.  

Zalecane: 15 minut: 

Dogrywka Jedna (1) minuta. Jednakże, jeżeli wynik jest nierozstrzygnięty 
po pierwszej dogrywce, druga i ostatnia dogrywka jest 

rozgrywana, a drużyna która jako pierwsza zdobędzie dwa (2) 
punkty wygrywa mecz 

Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie dwa (2) punkty 
wygrywa mecz. 

Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie dwa (2) punkty 
wygrywa mecz. 

Punktacja Jeden (1) i Dwa (2) punkty Jeden (1) i Dwa (2) punkty Jeden (1) i Dwa (2) punkty 

Czas akcji 12 sekund Brak zegara wyznaczającego czas do rzutu. Sędzia boiskowy 
ostrzega o grze na czas i zaczyna odliczanie do rzutu. Po 
drugim ostrzeżeniu piłkę przyznaje się drużynie broniącej. 

Brak 

Limit punktów 21 punktów 21 punktów Ustalany przez zawodników. 
Zalecane: 15 punktów. 

Pierwsze posiadanie Rzut monetą Rzut monetą Rzut monetą lub rzut zza łuku 

Posiadanie po zdobytym 
koszu 

Piłka dla drużyny broniącej. Wznowienie gry następuje 
bezpośrednio pod koszem. Piłkę należy wykozłować lub podać 

za łuk. 

Piłka dla drużyny broniącej. Wznowienie gry następuje 
bezpośrednio pod koszem. Piłkę należy wykozłować lub podać 

za łuk. 

Piłka dla drużyny broniącej. Wznowienie gry następuje 
bezpośrednio pod koszem. Piłkę należy wykozłować lub podać 

za łuk. 

Posiadanie  po martwej piłce „Sprawdzenie piłki”(zawodnik drużyny  atakującej podaje piłkę 
do przeciwnika, który następnie wykonuje podanie powrotne). 
Wszystkie akcje rozpoczynają się zza łuku naprzeciwko kosza. 

„Sprawdzenie piłki”(zawodnik drużyny  atakującej podaje piłkę 
do przeciwnika, który następnie wykonuje podanie powrotne). 
Wszystkie akcje rozpoczynają się zza łuku naprzeciwko kosza. 

„Sprawdzenie piłki”(zawodnik drużyny  atakującej podaje piłkę 
do przeciwnika, który następnie wykonuje podanie powrotne). 
Wszystkie akcje rozpoczynają się zza łuku naprzeciwko kosza. 

Po przechwycie, stracie, 
zbiórce w obronie 

Piłkę należy wykozłować lub podać za łuk. Piłkę należy wykozłować lub podać za łuk. Piłkę należy wykozłować lub podać za łuk. 

Po sytuacji rzutu 
sędziowskiego 

Posiadanie dla drużyny broniącej. Posiadanie dla drużyny broniącej. Posiadanie dla drużyny broniącej. 

Po faulu przy rzucie Jeden (1) rzut wolny lub Dwa (2) rzuty wolne, jeżeli faul 
popełniony przy rzucie zza łuku. 

Jeden (1) rzut wolny lub Dwa (2) rzuty wolne, jeżeli faul 
popełniony przy rzucie zza łuku. 

Posiadanie dla drużyny atakującej. 

Limit fauli zawodnika Cztery (4) Cztery (4) Nie obowiązuje 

Limit fauli drużyny Cztery (4) w połowie Cztery (4) w połowie Nie obowiązuje 

Kara za faule po 
przekroczeniu limitu fauli przez 

drużynę 

Jeden (1) rzut wolny Jeden (1) rzut wolny Brak 

Zmiany zawodników Podczas martwej piłki Podczas martwej piłki Podczas martwej piłki 

Sędziowie boiskowi Jeden (1) Jeden (1) Drużyny sędziują samodzielnie. 
 Zawodnik obrony zgłasza faule. 

Sędziowie stolikowi Dwóch (2) Jeden (1) Brak 

Przerwy na żądanie Brak Brak Jedna (1) przerwa 30 sekundowa dla drużyny zgłaszana przez 
zawodnika w sytuacji martwej piłki. 

Piłka jest uważana jako będąca „za łukiem” jeżeli zawodnik ataku będący w jej posiadaniu ma obie stopy poza linią rzutów za dwa punkty. 

We wszystkich przypadkach nie opisanych powyżej mają zastosowanie Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę FIBA. 


