Tomaž Podboj, Brane Dežman
NAPAD 1 – 4 PROTI POSTAVLJENI OSEBNI OBRAMBI

Začetna postavitev: Branilec 1 je z
žogo na mestu sredinskega branilca,
branilec 2 in krilo 3 se postavita v
podaljšek črte prostih metov nad črto
teh točk. Centra 4 in met se postavita na
oba konca črte prostih metov.

1. faza: Branilec 1 poda branilcu 2, po
podaji vteče ob blokadi igralca 4 na
mesto spodnjega centra. Hkrati se
igralec 3 pomakne na mesto spodnjega
centra na nasprotni strani. Po vtekanju
igralca 1, se bloker 4 odkrije na mesto
sredinskega branilca. Igralec2 lahko
vrže na koš, ali pa poda žogo
vtekajočemu igralcu 1 oziroma centru
4, ko se odkrije.

Ko dobi žogo igralec 4, se branilec 1 ob
blokadi centra 5 odkrije na mesto
desnega krila, kjer dobi žogo.

2. faza: Sledi vtekanje pod koš igralca 5
ob blokadi igralca 3 . Če ne dobi žoge,
se odkrije na mesto spodnjega centra na
strani žoge.
Igralec 4 čaka kaj bo storil igralec 5 in
se mu prilagodi.

Bloker 3 se iz blokade odkrije mimo
vzdolžne blokade igralca 4 (bloka za
blokerja) na mesto sredinskega branilca,
kjer lahko sprejme žogo in vrže na koš.

Celotno kombinacijo lahko izvedejo
tudi v nasprotno smer.
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Čelni vnos

Začetna postavitev: Krilni igralec 3 se
postavi z žogo za čelno črto, centra 4 in
5 se postavita drug ob drugem pod
podaljškom črte prostih metov na strani
žoge. Branilec 1 se postavi na konec
črte prostih metov na nasprotni strani
žoge, branilec 1 pa ob trapezu v liniji s
tablo.

1. Po udarcu igralca 3 po žogi, postavi
igralec 3 vzdolžno blokado navzgor
igralcu 1. Ta vteče ob njej pod koš.
Bloker nadaljuje gibanje proti dvojni
blokadi in se ob njej odkrije na stran
žoge. Tam dobi žogo in lahko zaključi
napad.

2. Če mu ni uspelo, zavodi žogo mimo
blokade igralca 4, nato pa lahko
zaključita napad z eno izmed možnosti
igre 2:2. Lahko pa poda žogo igralcu 3,
ki se je mimo zaporednih blokad igralca
1 in 5 odkril na mesto sredinskega
branilca.
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