
Passing game или Игра с подаване (материали от Рон Браун) 

 

Използването на passing game в нападение може да се окаже от особено значение в отборната 

система. Играта с подаване и нейният успех зависят от желанието и умението на треньора да 

създаде движение на терена, служейки си с техниките още от времето на Джеймс Нейсмит: 

”Подаване; стрелба; кош”. На добрия треньор не му е необходимо да усвои добре риториката, а 

да проникне в нея, за да намери за себе си и отбора ключовите точки и правила на тази атака. В 

противен случай атаката ще завърши лошо. Всяка атака, която не може да осигури ефективност 

срещу защитата на противника, е лошо построена. Треньор, който е принуден да променя 

непрекъснато своята атака, има нужда от система, която да е достатъчно гъвкава, за да отвръща 

на „защитните удари” на противника. Баскетболът, както и много други спортове, е игра ,която 

се печели или губи в зависимост от възможността или невъзможността да се приспособиш към 

нея. Играта с подаване е добра във всяка ситуация и веднъж, когато стане част от отборната 

тактика на отбора, е много ефективна. 

Основно подреждане 

      №1-гард 

№2-гард 

№3-център 

№4-крило 

№5-леко крило 

диаг. 1 

А. Нападение срещу лична защита 

І. Първоначални движения 



 
     диаг. 2        диаг. 3 

След преминаването на средната линия № 1 подава на №2 (диаг. 2) и продължава към полето за 

3 секунди, очаквайки топката, и поставя заслон на №4 (диаг. 3) 

  

      диаг. 4     диаг. 5 

След като №4 излезе от заслона, се отправя към наказателната линия, за да получи 

топката (диаг. 4)/ и, след като я получи от №2, се обръща за стрелба (диаг. 5) 

По време на игра треньорът сам може да открие, че това е най-резултатният вариант 

Подаване, спиране, заслоняване/прикриване/, промъкване, получаване, обръщане и………БУМ! 

(стрелба). Изглежда толкова лесно. Тук трябва да се отбележи, че промъкването е най-важната 

стъпка при атаката. Ако играч №4 тръгне предварително и без да използва заслона, той няма да 

има достатъчно време за да завърши успешно атаката, тъй като защитата ще реагира навреме. 



 

       диаг. 6       диаг. 7 

Ако №4 извършва правилно движението, той не само ще има възможност да реализира 

много точки, но ще попречи на противника в надиграването и ще може да се промъкне и зад №3  

(диаг. 6). Задното промъкване е лесно движение, а освен това е много резултатно.  

 №2 (гардът) трябва да избере такава позиция, от която успешно да може да стреля, 

или да подаде, или да пробие с дрибъл (тройна заплаха) (диаг. 7). При тези движения, ако №2 

няма възможност да стреля или пробие, а №4 няма позиция за „чиста” стрелба, то №2 след 

подаването към №4, трябва да се спусне (очаквайки подаване) надолу към №5, който, трябва да 

е добър стрелец, и му поставя заслон (диаг. 7). №5 се придвижва нагоре към наказателната линия,  

готов за стрелба (диаг. 8). След като отборът е усвоил тези 2 първоначални основни движения, 

ще бъде доста доволен от протичането на самата атака. 

 
диаг. 7       диаг. 8 



Необходими са много тренировки, за да се усвоят 

тези движения, които ще осигурят добра и успешна атака. 

Много пъти №4 и №5 трябва да се придвижват с други 

играчи, докато се разиграят първоначалните пасове. 

Поставянето на заслоните и излизането зад тях играят 

важна роля. Щом един път отборът е усвоил тези 2 

атакуващи техники, то атаката протича в правилната 

посока. Тук най-важно е навременното и точно 

подаване! 

 №4 подава на №5 и се придвижва на долу за да 

постави заслон на №1 (диаг. 9). 

диаг. 9 

 

№1 излиза зад заслона на №4 и получава около 

наказателната линия от №5. След като подаде, №5 

отива надолу, за да постави заслон на №2, и атаката 

продължава - подаване, заслон и т.н. (диаг. 10). 

диаг. 10 

Красотата на тази атака е в нейната простота. 

Тези движения са по-резултатни. За усъвършенстване 

на движенията на тренировките -играчите извършват 

движенията без стрелба. Подаване, спиране, заслон, 

излизане и получаване, пас на обратната страна, 

прицелване в коша, подаване, придвижване и т.н. (диаг. 

11 и 12). 

 
       диаг. 11        диаг. 12 
След първите две серии, които трябва да знаят играчите на този етап от атаката, треньорът не 

трябва да ги „пришпорва”. Важно е те да бъдат научени да откриват слабите места в защитата и 

да изпълняват правилно поставянето на заслона и излизането от него. 


