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Gibanje dveh zunanjih igralcev na strani žoge

Blokada 2 igralcu 1. Vtekanje blokerja
2, odkrivanje napeljevalca 1.

Blokada 2 igralcu 1. Odkrivanje
blokerja 2, vtekanje napeljevalca 1.

Postavitev zunanjih igralcev v
štirikotniku. Pokrivajo več prostora,
možna so tudi vzdolžna in prečna
gibanja, kar otežuje rotacije in pomoč v
obrambi.

Rotacije napadalcev po menjavi položajev z vodenjem ali po prodoru

Postavitev zunanjih igralcev v
trikotniku.

Vodenje branilca proti krilu, rotacija 1 v
smeri žoge.

Prodor branilca v sredino, rotacija 1 v
kot.

Prodor krila proti košu, rotacija 2 v kot.

Prodor krila proti čelni črti, rotacija 3 v
kot in 4 v sredino.

Vodenje krila navzgor, rotacija 1 v
izpraznjeni kot.
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Napada akcija HORN (rog)

Može podaje.

Začetna postavitev 1-4. Igralec 4
postavi blokado 1, ki zavodi mimo nje.
Hkrati 2 vteče pod koš. Če ne dobi
žoge, postavi blokado 5, ki ob njej vteče
pod koš.

Igralec 1 nadaljuje vodenje 4 proti krilu.
Žogo lahko poda 5 ali 4, ki se odkrije iz
blokade. Ta poda 2, ki se tudi odkrije iz
blokade. Igralec 3 steče na mesto
spodnjega centra.

Igralec 3 postavi prečno blokado 5, ki
ob njej vteče pod koš. Tam lahko dobi
žogo od 2. Igralec 4 postavi blokado 1.
Ta se ob njej odkrije.

Prenos žoge od 2 do 1 in naprej do 3, ki
se je med tem odkril ob blokadi 4.

Sledi met 3 ali podaja centru 4. Medtem
se igralec 2 odkrije v kot, 1 na
izpraznjeno mesto, 5 na mesto zgornjega
centra.

Igralec 1 lahko poda žogo 4, ki se ob
blokadi 5 odkrije navzgor. Igralec 3 se
odkrije v nasprotni kot, 2 pa na mesto
krila.

Igralec 1 lahko poda žogo 2 ali 5. Igralcu
5 lahko poda žogo tudi 2.

Napadalna akcija PET

Začetna postavitev 1-3-1. Igralec 1
zavodi proti desnemu krilu. Igralec 2
steče pod koš, če ne dobi žoge pa v
nasprotni kot. Medtem 3 vteče ob
blokadi 5. Če dobi žogo zaključi napad.
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Napadalna akcija HANDLE (ročaj)

Medtem izvedeta 3 in 1 križanje ob
blokadi 4. Igralec 5 izbere optimalno
nadaljevanje.

Zasnovana je na rotaciji zunanjih
igralcev. Postavitev 3-2. Igralec 4 vteče
mimo blokade 2 v sredino trapeza. Če
ne dobi žoge, postavi blokado 1. Ta ob
njej zavodi v sredino.

Medtem 5 postavi blokado 2, ki se ob
njej odkrije navzgor. Ko dobi žogo
lahko vrže na koš. Igralec 3 se odkrije v
kot.

Zaključne akcije zgodnjega napada

Sledi zaključna akcije v trikotniku 2-35.

Igralec 1 prenese žogo po krilu in jo
poda 2. Igralca 1 in 5 zamenjata mesti.
Igralec 5 je drugi sledilec.

Igralec 2 poda žogo 5, ta pa 1. Po podaji
2 steče mimo zaporednih blokad 4 in 3
na drugo stran. Ko dobi žogo lahko vrže
na koš ali prodre.

Čelni vnos

Če ne uspe, poda žogo 4, ki se je ob
blokadi 3 odkril na mesto spodnjega
centra. Bloker 3 se ob blokadi 5 odkrije
navzgor.

Če tudi to ne gre, sledi prenos žoge
preko 1 do 3. Če slednji ne vrže na koš,
poda žogo 5, ki se je iz blokade odkril na
mesto spodnjega centra.

Igralec 1 je z žogo za čelno črto. Igralec
2 postavi blokado 4, ki ob njej vteče
pod koš. Igralec 5 postavi blokado
blokerju 2, ki se odkrije na mesto krila;
3 se odkrije v sredino.
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Po podaji 2, se 5 odkrije na mesto
spodnjega centra, 1 pa se odkrije ob
blokadi 4 na mesto krila. Če dobi žogo,
vrže na koš.
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