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GHID UTIL 

PENTRU PROFESORI ȘI ELEVI ÎN JOCUL DE BASCHET 

Vârsta 9 – 12 ani 

Profesor, Ioan Osztalos  

Clubul Sportiv Școlar Brașovia, Brașov 

 

 

Motto:  

”Jocul este o acțiune sau o activitate efectuată de bună voie, înăuntrul unor anumite limite 

stabilite, de timp si spațiu, și după reguli acceptate de bună voie, dar absolut obligatorii, având 

scopul în sine însăși și fiind însoțită de un anumit sentiment de încordare și de bucurie, și de 

idea că ESTE ASTFEL decât în viața obișnuită” 

Jan Huizinga 

 

Metodica învățării 

1.       După demonstrație, începătorii execută aruncare la coș de pe loc (în perechi) 

2.       Aruncare la coș cu o mână de deasupra capului din minge preluată din mâna partenerului  

          (hand off) 

3.       Auto pasă – aruncare la coș din săritură 

4.       Dribling pe loc – aruncare 

5.       Aruncare la coș din săritură precedată de mai multe driblinguri 

6.       Aruncare la coș din săritură după primirea mingii de la distanțe și unghiuri diferite (cu și  

          fără dribling) 
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CONȚINUTUL INSTRUIRII PENTRU 

VÂRSTA DE 9 - 12 ANI 

  

I) TEHNICA CU MINGE 

 

1.      Ballhandling; 

2.      Ținerea mingii: 

- În poziție fundamentală; 

- Înainte de aruncare; 

- Înainte de plecarea în dribling. 

3.      Prinderea mingii (tehnica de amortizare); 

4.      Tehnica opririi într-un timp și tehnica opririi  în 2 timpi; 

5.      Pivotarea; 

6.      Aruncarea la coș din dribling cu mâna dreaptă și mana stângă, de sus cu o mână de  

deasupra capului; 

7.      Pasa: 

- Cu doua maini de la piept; 

- Cu o mana de la umar (mâna dreaptașsi mâna stângă); 

- Cu doua maini de deasupra capului; 

- După drbling; 

8.      Dribling (mana dreapta si mana stanga): 

- Pe loc; 

- În viteză cu variații de tempo; 

- Cu schimbarea direcției, cu trecerea mingii prin față (dribling înalt, dribling jos). 

9.      Aruncare: 

- Aruncare la coș de pe loc cu o mână, din față și de deasupra capului, 1-2 m, se mărește distanța   

  după ce se învață corect aruncarea 

- Aruncare la coș după dribling, oprire într-un timp ( la 1-2 m față de panou ) 
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II)  TEHNICA FĂRĂ MINGE: 

1.      Alergare cu variații de ritm; 

2.      Sărituri – de pe un picior, de pe două picioare (tehnica săriturii ). 

  

III) TEHNICA DIN APĂRARE 

1.      Poziția fundamentală în apărare: 

- Poziția cu picioarele paralele; 

- Poziția cu picioarele oblic (în diagonală). 

 

TEHNICA JOCULUI FĂRĂ MINGE: 

  

- ÎN APĂRARE  

  (consolidarea procedeelor tehnice însușite și învățarea unor procedee tehnice noi): 

- Poziția paralelă; 

- Poziția diagonală; 

- Deplasare cu pași adăugați și alergare laterală 

- Utilizarea brațelor împotriva atacantului cu și fără minge, pe loc și deplasare; 

- Structuri pentru exersarea mai multor procedee executate în succesiune, distanțe și repere    

  standard. 

  

II) PREGĂTIRE TACTICA: 

 

- ÎN ATAC: 

- Consolidarea acțiunilor tactice individuale și colective învățate anterior; 

- Învățarea unor acțiuni tactice noi: 

- 1: 1 pe tot terenul, 1/ 2, 1 / 4; 

- 1: 1 + 1; 

- Sistemul de contraatac/ liniile de contraatac 

- Passing game, așezarea corectă pe teren, cu respectarea liniilor de deplasare). 
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- ÎN APĂRARE: 

- Consolidarea acțiunilor tactice individuale și colective învățate anterior; 

- Învățarea unor acțiuni tactice noi: 

- Apărarea primului pas; 

- Marcajul în inferioritate numerică  2: 1; 

- Sistemul de apărare agresivă pe tot terenul și pe jumatate de teren, cu realizarea marcajului la    

  intercepție; 

- 2:2  pe 1 / 4 cu ajutor și revenire 
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