
SYSTEMY OBRONY ZESPOŁOWEJ 

Gra w obronie uważana jest za trudną i niewdzięczną, a przecież wiemy, że  „koszykówka 

zaczyna się w obronie”. Ponieważ, aby przeprowadzić akcję ofensywną drużyna musi być w 

posiadaniu piłki, a skoro chce ją posiadać, musi ją odebrać przeciwnikowi. 

Celem obrony jest dążenie do przejęcie piłki zanim przeciwnik zdoła wypracować dogodną pozycję do 

wykonaniu rzutu na kosz. Często jest to niemożliwe, trzeba więc grać w obronie tak, aby zmusić 

przeciwnika do oddania rzutu na kosz z trudnej i nieprzygotowanej pozycji. 

Zadaniem broniących jest taka gra, która nie pozwoli atakującym prowadzenia akcji sposobem, jaki 

im najbardziej odpowiada. 

Zasady skuteczności obrony zespołowej : 

1. zapał i chęć walki w obronie, 

2. umiejętność prawidłowej techniki poruszania się po boisku, 

3. umiejętność zajmowania prawidłowej pozycji w stosunku do przeciwnika i piłki,  

4. odpowiednie przygotowanie fizyczne i sprawnościowe poszczególnych graczy. 

W koszykówce jest wiele sposobów defensywnych.  

Najczęściej stosowane: 

 “krycie każdy swego”, które może być agresywne lub luźne,  

 obrona stref w różnych odmianach  

 obrona kombinowana. 

 

 

 



Obrona stref 

System ten polega na sprawowaniu przez każdego gracza obrony opieki nad określoną strefą 

(odcinkiem) boiska, w której ma walczyć z atakującym posiadającym piłkę. Opiera się ona na 

indywidualnych umiejętnościach bronienia, podpartych zorganizowaną, przemyślaną współpracą z 

partnerami. Istnieje wiele sposobów ustawiania obrony stref.  

Do najczęściej spotykanych należą: 

Obrona w ustawieniu 2x1x2 (rys. 1.) 

ustawienie zawodników zabezpiecza okolicę pola rzutów wolnych, stwarza dobre warunki do 

zebrania piłki z tablicy i wyprowadzenia szybkiego ataku, słabe miejsca to punkty znajdujące się z 

boku boiska w przedłużeniu linii rzutów wolnych oraz środek pola naprzeciw linii rzutów wolnych. 

Obrona w ustawieniu 2x3 (rys. 2.) 

ustawienie zawodników bardzo mocne w strefie podkoszowej i skutecznie zabezpieczające rogi 

boiska, zapewnia dobre zebranie piłki z tablicy, słabe punkty to teren w okolicy linii rzutów 

wolnych i boki boiska. 

Obrona w ustawieniu 3x2 (rys. 3.) 

stosujemy ją przeciw drużynie dobrze rzucającej z półdystansu, stwarza ona także dobrą pozycję 

wyjściową do przeprowadzenia szybkiego ataku, ustawienie to nie zabezpiecza rogów boiska. 

Obrona w ustawieniu 1x3x1 (rys. 4.) 

-wykorzystywana przeciwko drużynie stosującej wejścia do wewnątrz formacji obronnej i 

dysponującej niebezpiecznymi środkowymi, ale nie mającej w składzie wybitnych strzelców. Słabo 

zabezpiecza strefy rogów boiska. 

Obrona w ustawieniu 1x2x2 (rys 5.) 

- skuteczna wobec drużyny opierającej atak na przenikaniu napastników pod kosz bez piłki i z piłką 

lub atakującej bez środkowego. Słabo zabezpiecza rogi boiska oraz pole podkoszowe. 
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Rysunek 3                                                                                     Rysunek 4 

 

 

       3x2                                                                                         1x3x1 

 

Rysunek 5 
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