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Wzrost agresywności i dynamiki spowodował konieczności wykonywania rzutu przy
agresywnie kryjącym przeciwniku, co w konsekwencji spowodowało zmiany w technice
wyprowadzenia rzutu.

W związku z tym rzut na kosz wykonywany jest z wyższego ułożenia rąk, coraz częściej
stosowany jest rzut z wyskoku z odchyleniem tułowia w tył.
Zalecenia przy oddawaniu rzutu:

1. Umiejętność wyboru odpowiedniego momentu do oddania rzutu.
2. Przyjęcie odpowiedniej i swobodnej postawy, gwarantującej wygodę ruchu.
3. Harmonijna praca całego ciała.
4. Właściwa praca w stawach nadgarstkowych, kontrola ruchu palcami.
5. Miękkość ruchu i rozluźnienie.
6. Obserwacja wzrokowa piłki i obręczy kosza.
7. Dobra kondycja fizyczna i psychiczna.
8. Temperament.
9. Śmiałość i wiara w skuteczność rzutu.

Rzut jednorącz z miejsca:
Zawodnik stoi w postawie wykroczno-rozkrocznej. W wykroku noga jednoimienna z ręką

rzucającą. Kończyny dolne lekko ugięte, tułów prosty, lekko pochylone do przodu. Ułożenie linii
barków prostopadle do kierunku rzutu.

Piłka trzymana jest dwoma rękoma na wysokości brody, blisko ciała. Palce obu rąk
trzymająca piłkę są maksymalnie od siebie odwiedzione i zgięte grzbietowo w stawie
promieniowo-nadgarstkowym. Ręka prawa (praworęczni) ułożona jest z tyłu piłki lewa lekko z
boku podtrzymuje piłkę. Kończyny górne mocno zgięte w stawach łokciowych przywiedzione są
do tułowia.

Wyrzut piłki poprzedza obniżenie pozycji ciała przez silne zgięcie w stawach biodrowych,
kolanowych oraz zgięcie grzbietowe w stawach goleniowo-skokowych. Równocześnie ręce z
piłką zostają uniesione wśrodkowej linii ciała w górę na wysokość ciała.

Wyrzut piłki następuje przez dynamiczny wyprost w stawach biodrowych, kolanowych
oraz zgięcie podeszwowe w stawach goleniowo-skokowych wraz z równoczesnym
wyprostowaniem kończyn górnych i wznoszeniu ich w górę.

Piłka jest prowadzona oburącz w środkowej linii ciała nad głowę. W ostatniej fazie
spoczywa tylko na palcach ręki rzucającej. Lewa kończyna górna od tego momentu opuszcza
piłkę i pozostaje przez pewien czas blisko tułowia, zgięta w stawie łokciowym. Równocześnie z
wyprostem prawej kończyny górnej w górę, następuje grzbietowe zginanie w stawie
promieniowo-nadgarstkowym. W ostatniej fazie wyrzutu piłki następuje zgięcie dłoniowe w
stawie promieniowo-nadgarstkowym i w stawach międzypaliczkowych oraz luźne opuszczenie
dłoni w dół. Końcowy kontakt z piłką mają trzy środkowe palce, a powierzchnia dłoni ręki
rzucającej jest ułożona poziomo do podłoża, palce dalej szeroko rozstawione.

Po wykonaniu rzutu kończyna górna pozostaje przez moment maksymalnie
wyprostowana w stawie łokciowym i wzniesiona w górę charakterystycznym zgięciwem dłoni w
stawie promieniowo-nadgarstkowym. Ciało zawodnika znajduje się we wspięciu na śródstopiach
kończyn dolnych przy najwyżej wzniesionymśrodku ciężkości ciała.

Ze wspięcia kończyny dolne wracają do wyjściowego ustawienia.
Przed przystąpieniem do nauki rzutu jednorącz z wyskoku należy opanować rzut jednorącz z
miejsca.



Nauka rzutu jednorącz z miejsca:
- pokaz i objaśnienie
- ćwiczący ma piłkę na kolanach. Chwyt piłki z kolan i przeniesienie jej na wysokość oka. Należy
zwracać uwagę, by ćwiczący nie przenosił piłki zbyt daleko za głowę lub nie zasłaniał sobie piłką
pole widzenia.
- ćwiczący siedzą w parach na wprost siebie w odległości 2m. Chwyt piłki z kolan, podniesienie
do wysokości oka i wykonanie rzutu do partnera.Ćwiczący powinni uważnie obserwować się i
korygować zauważone błędy w prowadzeniu ręki.
- jak poprzednioćwiczący wykonują rzuty do siebie w pozycji stojącej. Po chwycie piłki, rękę
natychmiast przenieść do pozycji rzutowej.
- w pierwszym etapie nauczania często można zauważyć u ćwiczących tzw. rwanie rzutu, wtedy
należy piłkę położyć na ręce rzucającej, natomiast drugą rękę pod łokieć ręki rzucającej.
Wykonujemy rzut ościanę lub do partnera z jednoczesnym wypchnięciem łokcia ręki rzucającej,
- piłka na ręce rzucającej, druga ręka z tyłu na biodrach, rzut ościaną lub do partnera.
- ustawienie dwójkami w odległości około 5 metrów przed sceną. Jeden z zawodników wykonuje
rzut jednorącz ponad wzniesionymi rękami partnera ustawionego przed nim. Następnie zawodnik,
który nie wykonywał rzutu chwyta piłkę i ustawia się do rzutu.
- rzut do kosza z bliskiej odległości jednorącz, druga ręka z tyłu na pasie biodrowym.
- rzut do kosza jednorącz z miejsca w pełnej formie, zwracamy uwagę na poprawność ruchu a nie
celność.
- po opanowaniu techniki rzutu zwiększamy odległość od kosza
- rzut jednorącz w asyście przeciwnika.

Nauka rzutu w wyskoku jednorącz:
- ćwiczenia zaczynamy po opanowaniu rzutu z miejsca
- pokaz o objaśnienie
- w dwójkach podania piłki oburącz znad głowy i z wyskoku, a następnie jednorącz
- odbicie piłki o tablicę w wyskoku, z odbicia obunóż. Ćwiczący ustawieni w bezpośredniej
odległości przed koszem wykonują odbicie piłki o tablicę w wyskoku z odbicia obunóż:

1) indywidualnie określoną ilość razy
2) z ustawienia w rzędzie jeden za drugim i odbija piłkę odbitą przez poprzednika

- ćwiczący ustawieni w rzędzie w bezpośredniej odległości od kosza. Pierwszy trzyma piłkę
ułożoną nad głową i wykonuje rzut do kosza (wyprowadzenie samej ręki przy rzucie).
- ćwiczący biegną wokół sali, na sygnał dźwiękowy wykonują naskok na obydwie stopy i markują
rzut z wyskoku.
- ćwiczący, każdy z piłką, ustawienie przedścianą wykonują jeden kozioł, naskok na obydwie
stopy i wyprowadzenie rzutu w wyskoku.
- jak wyżej, wyrzut piłki przed siebie o podłogę, naskok na obydwie stopy i wyprowadzenie rzutu
w wyskoku.
- ćwiczący w dwójkach, jeden podaje piłkę, drugi wykonuje dojście do podania i rzut z wyskoku.
- rzut w wyskoku jednorącz o tablicę. Ćwiczący ustawienie dwójkami, jeden za drugim lub w
rzędzie przed tablicą. Pierwszy z piłką stoi w bezpośredniej odległości od tablicy, wykonuje
wyskok z odbicia obunóż (noga ręki rzucającej w małym wykroku) i wyprowadza rzut jednorącz o
tablicę (nie starając się trafić do kosza), po wyskoku ląduje w miejscu odbicia.
- rzuty do kosza z bardzo bliskiej odległości.
- rzuty do kosza z dalszej odległości:
1) ćwiczący ustawieni w rzędzie w odległości 7 metrów od kosza, podający - 5 metrów od

kosza. Pierwszy z rzędu wykonuje dwa, trzy kroki rozbiegu, otrzymuje krótkie podanie i
wyprowadza rzut w wyskoku.

2) ćwiczący ustawienie 5-6 metrów od kosza, pierwszy z piłką po wykonaniu jednego kozła
wyprowadza rzut w wyskoku.



3) pierwszy z piłką po wykonaniu kozłowania (2-3 kozły) rzuca w wyskoku.
Rzut w wyskoku sprzed pozorującego przeciwnika.
- ćwiczący ustawieni w rzędzie naprzeciw kosza w odległości 7 metrów. Po wykonaniu rzutu
zawodnik podaje piłkę do następnego z rzędu i ustawia się przed nim w takiej odległości, by
posiadał swobodę ruchu.

Rzut w wyskoku po kozłowaniu.
- ćwiczący ustawieni w rozsypce (lub w szeregu wzdłuż linii bocznej boiska), każdy z piłką
trzymaną przez siebie na wyciągniętej ręce prawej, następnie lewej. Na sygnał dźwiękowy, po
wypuszczeniu piłki wykonują naskok, odbicie od podłoża wzwyż z równoczesnym ułożeniem piłki
nad czołem. Lądowanie na ugięte nogi (piłka nadal nad czołem) -ćwiczący ustawieni w dwójkach
naprzeciw siebie wykonują rzut (bez kosza) do współpartnera, poprzedzony 1-2 lub kilkoma
kozłami z różnych pozycji, początkowo z bliskiej odległości od siebie, a następnie z dalszych.
- doskonalenie rzutów w wyskoku z miejsca i po kozłowaniu piłki w formieścisłej i we
fragmentach gry.

Najczęściej popełniane błędy:
- brak dynamicznego odbicia obunóż wzwyż od podłoża, co uniemożliwia „zatrzymanie się” w
najwyższym punkcie wyskoku.
- brak dobrej koordynacji i synchronizacji wkolejnych fazach rzutu, odbicie - wyskok –
wyprowadzenie piłki na pozycję do rzutu – „zawieszenie” i oddanie rzutu.
- lądowanie po rzucie.
- pozbycie się piłki zanim zawodnik osiągnie najwyższy punkt.
- lądowanie nie w miejscu odbicia, a wprzód, co grozi spowodowaniem utraty równowagi,
względnie przewinieniem.

Gry i zabawy w nauczaniu rzutu w zespołach (rzędach):
- wyścigi, który zespół uzyska szybciej określoną liczbę celnych rzutów (w biegu, po kozłowaniu,
czy po podaniu piłki).
- uzyskanie największej ilości rzutów celnych w określonym czasie.
- zdobycie kolejno pod rząd określonej ilości celnych rzutów. W zależności od zaawansowania
liczba celnych rzutów od 5 do 20.
- grający oddają rzuty do kosza aż do chwili, gdy każdy z zespołu wykona celny rzut
- rywalizacja, który zespół wykona większą ilość celnych rzutów przy możliwości trzech
niecelnych.
- gra do 21 punktów.Ćwiczący wykonują rzut do kosza z określonego miejsca. Za rzut celny
zawodnik otrzymuje 3 pkt., dobitak po niecelnym rzucie wykonana bezpośrednio po zebraniu piłki
z tablicy - 2 pkt. i 1 pkt., jeżeli piłka po niecelnym rzucie dotknęła podłoża.


