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Bojan JOVIĆ 
 

NAPADALNE AKCIJE EKIPE PAMESA -

VALENCIA PROTI OSEBNI  OBRAMBI 
 
1  UVOD 
 
Na kratko bom predstavil nekaj napadalnih akcij Pamese, ki jih je izvajala na 
odločilni finalni tekmi pokala ULEB proti osebni obrambi ekipe Krke. V vseh 
napadalnih akcijah sta sodelovala najboljša igralca Pamese (Tomašević, 
Oberto) na dva načina: da sta imela med napadalno akcijo žogo v posesti, ali da 
sta postavljala blokado igralcu z žogo.  
 
Ekipo PAMESE v tej tekmi so sestavljali naslednji igralci, ki so bili na tekmi 
različno uspešni:  
 

ŠT. IME IN PRIIMEK MIN TOC M2 M3 PM AS IZ SK OD ON 

4 HOPKINS Bernard 14.0 4 2/6  0/2 1  2  2 
5 CARDINAL B. Lee 2.0 0      1  1 
6 MONTACCHIA 17.0 3 0/1 1/2  1 1 1 1 3 
9 ROBLES Pedro 20.0 8  2/2 2/2 1 2 1 1 2 

10 KAMMERICHS 14.0 9 3/7  3/6  1 3  3 
11 RODILLA JOSE 23.0 2 1/2   7   1 3 
12 PARAISO JOSE 23.0 6 0/2 2/4  2 1 3   
13 GARCIA ASIER 1.0 0      1   
14 OBERTO FABRICIO 30.0 13 4/9  5/6 4 4 8 1 3 
15 LUENGO VICTOR 20.0 5 0/1 1/2 2/2 2  2  5 
18 TOMASEVIC DEJAN 33.0 28 11/15  6/8 5 5 11 2 1 

Trener: OLMOS F. 
 
Legenda: MIN – čas v igri; - število doseženih točk; M2 – meti za dve točke 
(zadeti/izvedeni); M3 – meti za tri točke (zadeti/izvedeni); PM – prosti meti 
(zadeti/zgrešeni); AS – asistence; IZ – izgubljene žoge: SK – skoki; OD – 
odvzete žoge; ON – osebne napake. 
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2  IZBRANE NAPADALNE AKCIJE PROTI  OSEBNI 

OBRAMBI 
 
2.1  AKCIJA »DVA PRSTA DOL« 
 
Ta napadalna akcija je imela veliko blokad, vendar je zaključek sledil 
praviloma šele po zadnji blokadi, ko je center prišel na položaj spodnjega 
centra in od tu odigral 1:1. 
 
Začetna postavitev 
Branilec 1 se je zaustavil z žogo nad vrhom polkrožne črte. Branilca 2 in 3 sta 
se postavila izza polkrožne črte v podaljšku črte prostih metov. Krilni center 4 
je postavil na mesto spodnjega centra, center 5 pa diagonalno na mesto 
zgornjega centra. 
 
Ravnotežje, širina in globina 
Med postavljanjem in gibanjem so igralci upoštevati širino, globino in 
ravnotežje. Tako so si zagotovili dovolj prostora za izvajanje napadalnih gibanj.  
 
Skok za odbito žogo 
Za skoke v napadu sta bila zadolžena predvsem visoka igralca 4 in 5. Pomagal 
jima je tudi igralec 3. Igralca 1 in 2 sta oteževala Krkin protinapad. 
 
  

Igralec 1 poda žogo igralcu 2, ki je na 
strani igralca 4. 
 

Po podaji igralec 1 vteče proti košu.  
Če ne dobi žoge, postavi blokado 
igralcu 4. Igralec 4 se ob tej blokadi 
odkrije na mesto srednjega branilca. 
Hkrati se igralec 3 pomakne proti 
čelni črti. 
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Igralec 2 poda žogo igralcu 4. 
 

Igralec 5 postavi blokado igralcu 1, 
ki je na mestu spodnjega centra. 
Igralec 1 steče ob tej blokadi in se 
odkrije na začetni položaj igralca 3. 
Nato se igralec 3 odkrije na mesto 
desnega spodnjega centra na svoji 
strani. 

 
  

Igralec 4 poda žogo igralcu 1.  
 

Igralec 4 se takoj po podaji odkrije 
na mesto zgornjega centra. Hkrati 
igralec 2 zapolni njegovo prejšnje 
mesto. Medtem igralec 3 postavi 
blokado igralcu 5, ki steče ob njej in 
se odkrije na mestu desnega 
spodnjega centra. 
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Igralec 1 poda žogo igralcu 5. Medtem igralec 4 postavi blokado 
igralcu 3, ki se ob blokadi odkrije na 
mesto srednjega branilca. Hkrati 
igralec 2 vteče pod koš. 

 
  

Po vtekanju igralec 2 steče ob igralcu 
4 v levi kot. Igralec 4 pa  na mesto 
levega spodnjega centra. 

Igralec 5 zaključi akcijo z metom po 
obratu ali prodoru. 

  
 
2.2  AKCIJA »PET« 
 
Tudi to napadalno akcijo so igralci Pamese odigrali največkrat takrat, ko jim je 
za izvedbo napada ostalo manj časa ali, ko igralci Krke niso dobro postavili 
obrambe. 
 
Začetna postavitev 
Postavitev je bila podobna kot pri prejšnji napadalni akciji. Razlika je bila le v 
tem, da se je igralec 3 postavil v desni kot. 
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Skok za žogo 
Za skok za odbito žogo so bili zadolženi visoka igralca 4 in 5 ter igralec 2, ki je 
pri tej napadalni akciji pogosto zaključil napad. Igralca 1 in 3 sta oteževala 
Krkin protinapad. 
 
  

Igralec 1 vodi žogo proti mestu 
desnega krilnega igralca. Hkrati 
igralec 2 zapolni njegovo mesto. 

Igralec 5 postavi blokado igralcu 1, 
ki ob blokadi vodi žogo naprej. 
Hkrati igralec 4 steče na mesto 
levega zgornjega centra. 

 
  

Igralec 1 poda žogo igralcu 4, ki 
lahko odigra 1:1. Hkrati se igralec 5 
odcepi na mesto desnega spodnjega 
centra. 

Če igralec 4 ne zaključi napada, 
lahko poda igralcu 2, ki vteče pod 
koš po levi strani. Med vtekanjem 
dobi žogo in zaključi napad. 
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2.3  AKCIJA »ROKA V ODROČENJU« 
 
To napadalno akcijo so praviloma odigrali do konca, ker je po zadnji blokadi, 
prišlo do prevzemanja pri igralcih Krke (manjši igralec je pokrival visokega). 
Tako je visoki igralec 5 na lahek način zaključeval, ker ga je pokrival veliko 
nižji in šibkejši obrambni igralec. 
 
Začetna postavitev 
Branilec 1 se je zaustavi z žogo nad vrhom polkrožne črte. Branilca 2 in 3 sta se 
postavila na mesto levega in desnega spodnjega centra. Visoka igralca 4 in 5 sta 
se postavila na mesto levega in desnega zgornjega centra. 
 
Skok za odbito žogo 
Za skok v napadu so bili zadolženi visoka igralca 4 in 5 ter igralec 3, ki po 
zaključni akciji dober položaj za skok. Igralca 1 in 2 sta oteževala Krkin 
protinapad. 
 
  

Igralec 1 poda žogo igralcu 4. Igralec 1 takoj po podaji steče ob 
blokadi, ki mu jo postavi igralec 5, 
na mesto desnega krilnega igralca. 
Nato se igralec 5 odcepi na mesto 
srednjega branilca. 
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Igralec 4 poda žogo igralcu 1. 
 

Igralec 2 postavi blokado igralcu 4 
in se po blokadi odkrije na položaj 
levega branilca. Igralec 5 steče na 
mesto desnega zgornjega centra, 
igralec 4 pa na mesto levega 
zgornjega centra. 

 
  

Igralec 3 vteče pod koš. Igralec 5 
postavi blokado igralcu 4 levi strani . 

Igralec 3 postavi hrbtno blokado 
igralcu 5. Slednji vteče ob tej 
blokadi pod koš in naprej na položaj 
desnega spodnjega centra. 
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Igralec 1 poda žogo igralcu 5. Po 
sprejemu žoge poskuša odigrati 1:1 
(po obratom proti košu ali z hrbtno). 

Če igralec 1 ne poda žoge igralcu 5, 
steče igralec 4 na vrh trapeza, igralec 
3 pa na mesto levega spodnjega 
centra. 

 
 

Igralec 4 postavi blokado igralcu 1. 
Sledi igra 2:2.  
 
 
2.4  AKCIJA »PEST« 
 
To napadalno akcijo so odigrali, ko jim je ostalo manj časa za izvedbo napada. 
 
Začetna postavitev 
Branilec 1 se je zaustavil na mestu srednjega branilca. Branilca 2 in 3 sta se 
postavila za polkrožno črte nad podaljškom črte prostih metov. Visoka igralca 4 
in sta se postavila na levo in desno mesto spodnjega centra.  
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Skok za odbito žogo 
Za skok za odbito žogo so bili zadolženi visoka igralca 4 in 5 ter igralec 2. 
Igralca 1 in 3 pa sta oteževala Krkin protinapad. 
 
  

Igralec 2 vteče pod koš. 
 

Igralec 1 poda žogo igralcu 3. Hkrati 
igralca 4 in 5 postavita blokado tako, da 
se obrneta proti igralcu 2. Igralec steče 
ob blokadi v kot, na stran  igralca 3. 

 
  

Igralec 3 poda žogo igralcu 2, ki lahko 
zaključi napad z metom. 

Če pride pri blokadi do prevzemanja 
(nizek – visok in visok – nizek) ), 
igralec 2 ne zaključi, temveč poda 
igralcu 5, ki se pred tem odkrije na 
svojem mestu. 
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Igralec 5 se po sprejemu žoge obrne 
proti košu in odigra 1:1 proti nižjemu 
obrambnemu igralcu. 
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